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Veda che la lunghezza di un intervallo di tempo anche  
lunghissimo non è fatta che di molti momenti che passano  

e che non possono durare simultaneamente; mentre  

nell’eterno nulla passa, ma tutto è presente che nessun intervallo  
di tempo può essere tutto presente: e sempre il passato è cacciato  

dal futuro e il futuro deriva dal passato,  
e che ogni passato e ogni futuro è creato da ciò  

che sempre è presente e da questo decorre 
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“Veja que o comprimento de um intervalo de tempo, ainda que muito longo, não é feito do 
que de muitos momentos que passam e que não podem durar simultaneamente; enquanto 
na eternidade nada passa, mas tudo está presente, que nenhum intervalo de tempo pode 
ser todo presente: e sempre o passado é impelido pelo futuro e o futuro deriva do passado, 
e que cada passado e cada futuro é criado por isto que está sempre presente e decorre 
disto” (citação original, em italiano, extraída de AGOSTINO. Sul tempo. Confessioni, libro XI. 
In: MONTICELLI, Roberta de. Sul tempo. Milano: Edizioni Albo Versorio, 2013, p. 16. Trad. 
Irene Thiago) 



Resumo 
 
A tese “Antigo e novo nas intervenções em preexistências históricas: a experiência brasileira 
(1980-2010)”, vem pautada na reflexão dos recentes diálogos entre antigo e novo, 
permanência e inovação, preservação e mudança, que fazem parte do cenário da produção 
arquitetônica contemporânea em que se assiste, cada vez mais, edifícios antigos tornarem-
se parte de uma nova história da cidade. 

Observa-se que o que deveria ser exceção tornou-se prática constante no cenário da 
arquitetura atual: em um monumento de valor histórico e artístico nem sempre se tem como 
objetivo, em uma intervenção, preservar o seu protagonismo e transmiti-lo em sua essência 
para o futuro; nem sempre seus valores estéticos e suas características históricas são 
respeitados; nem sempre a intervenção tem como foco o monumento, mas sim a projetação 
do novo associada a ele.  

E o que deveria ser a prática usual virou exceção. Cada vez mais encontramos intervenções 
na preexistência que se distanciam do rigor metodológico do restauro. Com variadas 
denominações – restauro, reabilitação, readequação, revitalização, reciclagem –, as ações 
de intervenção operam sempre com a dimensão do tempo: o tempo de vida do monumento; 
o tempo durante o qual ele foi submetido à degradação; as sucessivas camadas de tempo 
que a ele foram acrescentadas pelas transformações por que passou; e o tempo que lhe 
resta como monumento vivo.  

A fim de esclarecer essas e outras questões decorrentes dessa abordagem, busca-se 
investigar como se articulam as premissas teóricas e os critérios de projeto adotados nas 
intervenções em edifícios de valor histórico e artístico – onde julgamos encontrar-se o cerne 
do problema – a partir do pensamento italiano de restauro, tendo como base, em especial, 
os princípios da Carta de Veneza para a análise das características e dos procedimentos 
utilizados nas intervenções sobre preexistências históricas no Brasil nas últimas décadas. 

Foram estabelecidas oito tendências de intervenção mais recorrentes em um conjunto de 
obras analisadas, criando-se grupos com características semelhantes entre si, não 
totalmente rígidos e fechados, mas que, de alguma forma, pudessem facilitar a leitura das 
obras e caracterizar o panorama de intervenções no Brasil em relação ao campo disciplinar 
de restauro. 

Pretende-se promover a reflexão sobre esse tipo específico de produção ainda recente no 
Brasil e avaliar como essas intervenções se aproximam, ou não, do campo disciplinar de 
restauro. Portanto, tomando como referência uma série de obras pré-selecionadas, a 
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intenção deste trabalho é averiguar as posturas, as características e os procedimentos que 
têm direcionado as intervenções em preexistências históricas no Brasil. O objetivo é analisar 
as escolhas feitas, verificando quais as tendências e posturas recorrentes e como elas 
dialogam com os procedimentos atuais sobre o restauro no campo internacional. 

Procurou-se avaliar a postura e procedimento de projeto a partir da excepcionalidade do 
monumento como objeto isolado e em seu contexto urbano, a sua função original, a sua 
destinação de uso, seus aspectos simbólicos e seus detalhes significativos. Dessa forma, foi 
possível aprofundar o estudo e caracterização de cada uma das tendências de intervenção. 

Para compreender o cenário brasileiro no que diz respeito à valorização de seu patrimônio e 
a materialização de quais valores, quais critérios e como os desafios da intervenção e 
conservação dos monumentos preexistentes são consumados na prática e, principalmente, 
como a palavra “restauro” vem sendo empregada na atualidade, foram analisadas, a partir 
de uma amostragem reduzida, 32 estudos de caso.   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Palavras-chaves: Arquitetura (Preservação; Restauração); Patrimônio arquitetônico 
(Preservação ; Restauração); Patrimônio cultural (Preservação; Restauração)   



Abstract 
 

The Thesis “Old and new in the interventions in historical preexistence : the Brazilian 
experience (1980-2010)”, has guided us to reflect on the recent dialogue between old and 
new, permanence and innovation, preservation and change: aspects that are part of the 
contemporary architectural production scenery, where, at increasingly fast pace, old 
buildings have become part of a new history of the city. 

We can observe that what should be exception has become constant practice in current 
architecture: in an intervention of a monument of artistic and historical value for instance, not 
always it is the main objective to preserve its role and pass on its essence to the future, not 
even its aesthetical values and its historical characteristics are always respected, not always 
is the intervention focused on the monument itself, but rather on the projecting related to it. 

What should be usual practice has become exception. We find interventions on the 
preexistence that move away from the methodological rigor of restoring. Known as – 
restoration, rehabilitation, readjustment, revitalization, recycling – the actions of interventions 
always operate in relation with time: the life-time of the monument, the time during which it 
was submitted to degradation, the successive layers of time that were added to it along its 
transformations and the time left as a living monument. 

In order to clarify these and other issues on the matter, it is important to investigate the 
theoretical assumptions and criteria related to the projects adopted in the interventions on 
the buildings of historical and artistic value – which are, from my point of view, the core of the 
matter – starting from the Italian art of restoring, bearing in mind the principles of the Venice 
Charter for a better understanding of the characteristics and the procedures adopted in the 
interventions of historical preexistence in Brazil in the last decades. 

Eight trends of mostly recurrent interventions among a group of analyzed works were 
established: groups with similar characteristics, not totally strict and closed in order to enable 
the understanding of the works and characterize the range of interventions in Brazil related to 
restoring. 

We would like to promote reflection about this specific type of production still recent here in 
Brazil and to assess how these interventions come close or not to the disciplinary field known 
as restoring. Therefore, taking as reference a pre-selected group of works, our objective is to 
ascertain the attitudes, the characteristics and the procedures that lead to the interventions 
on the historical preexistence in Brazil. Our goal is to analyze the choices that were made,   
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assessing the recurrent trends and attitudes and how they interact with the modern 
procedures in international restoring. 

We assessed the attitude and the procedure of the project considering the monument`s 
exceptionality: its essence of isolated object within the urban context, its original function, its 
usefulness, its symbolic features and its significant details. Thereby, it has been possible to 
deepen the study and characterization of each one of the trends in the intervention. 

For a better understanding of the Brazilian scenery in terms of appreciation of its heritage 
and materialization of which values, criteria and how the challenges in the intervention and 
conservation of the preexistent monuments are put in practice and, mainly, how  the term 
“restoring” is currently used, we have analyzed 32 study cases. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Keywords: Architecture (Preservation; Restoration); Architectural Heritage (Preservation; 
Restoration); Cultural Heritage (Preservation; Restoration)   



 

 

Riassunto 
 

La tesi “Antico e nuovo negli interventi su preesistenti storici: l´esperienza brasiliana (1980-
2010)”, viene basata sulla riflessione dei recenti dialoghi tra antico e nuovo, permanenza ed 
innovamento, conservazione e cambiamento, che fanno parte dello scenario della 
produzione architettonica contemporanea in cui si vede, ogni volta di più, palazzi antichi che 
diventano parte di una nuova storia della cittá. 

Viene osservato che quel che dovrebbe essere l’eccezione è diventato pratica costante nello 
scenario dell’architettura attuale: in un monumento di valore storico ed artistico non sempre 
si ha come obiettivo di un intervento preservare il suo ruolo di protagonista e trasmetterlo 
nella sua essenza al futuro; non sempre i suoi valori estetici e le sue  caratteristiche storiche 
vanno rispettati; non sempre l´intervento si centra sul monumento ma invece sulla  
proiezione del nuovo associata ad esso. 

E quel che dovrebbe essere la pratica usuale è diventato l’eccezione. Ogni volta in più 
troviamo degli interventi  su palazzi e monumenti preesistenti che si allontanano del rigore 
metodologico del restauro. Con diverse denominazioni – restauro, reinserimento, 
riadattamento, rivitalizzazione, riciclaggio – le azioni di intervento operano sempre con la 
dimensione del tempo: il tempo di vita del monumento; il tempo durante il quale esso è stato 
sottomesso al degrado; i successivi stratti di tempo che ad esso sono stati aggiunti dalle 
trasformazioni subite; ed il tempo che gli resta come monumento vivo. 

Con lo scopo di chiarire queste ed altre questioni  derivanti da questo approccio, cercasi di 
fare una ricerca su come si articolano le premesse teoriche ed i criteri del progetto adotato 
negli interventi in palazzi di valore storico ed artistico – dove pensiamo di essere il cuore del 
problema – partendo dal pensiero italiano sul restauro, avendo come base, in modo 
speciale, i principi della Carta di Venezia per l’analisi delle caratteristiche e delle procedure 
utilizzate negli interventi su palazzi o monumenti preesistenti storici in Brasile nelle ultime 
decade dell’ultimo e di questo secolo. 

Sono state stabilite otto tendenze di intervento più ricorrenti in un complesso di opere 
analizzate,  essendone creati gruppi con caratteristiche somiglianti tra di loro, non 
completamente rigidi e chiusi, ma che,  in ogni forma, consentissero di facilitare la lettura 
delle opere e di caratterizzare il panorama di interventi in Brasile rispetto al campo 
disciplinare del restauro. 
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Si ha lo scopo di promuovere la riflessione su questo tipo specifico di produzione ancora 
recente in Brasile e di valutare come questi interventi si avvicinano o meno del campo 
disciplinare del restauro.  Quindi, prese come riferimento una serie di opere pre selezionate, 
l’intenzione di questo lavoro è accertarsi degli atteggiamenti, delle caratteristiche e delle 
procedurre che danno direzione agli interventi in palazzi e monumenti preesistenti storici in 
Brasile. L’obiettivo è analizzare le scelte fatte, verificandone le tendenze ed impostazioni 
ricorrenti e come queste dialogano con le procedure attuali del restauro nel campo 
internazionale. 

Si è cercato di valutare l’atteggiamento e la procedura del progetto partendo 
dall’eccezionalità del monumento come oggetto isolato e nel suo contesto urbano, la sua 
funzione originale, la sua destinazione d’uso, i suoi aspetti simbolici ed i suoi dettagli 
significativi. In questo modo è stato possibile approfondire lo studio e la caratterizzazione di 
ognuna delle tendenze di intervento. 

Per capire lo scenario brasiliano riguardo alla valorizzazione del suo patrimonio e alla 
materializzazione di quali valori, quali criteri e come  le sfide dell’intervento e conservamento 
dei monumenti preesistenti sono consumati sulla pratica e, principalmente, come la parola 
“restauro” viene usata nell’attualità, sono stati analizzati, partendo da um campione ridotto, 
32 studi di caso. 
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Apresentação 
 

A tese “Antigo e novo nas intervenções em preexistências históricas: a experiência brasileira 

(1980-2010)”, vem pautada na reflexão dos recentes diálogos entre antigo e novo, 

permanência e inovação, preservação e mudança que fazem parte do cenário da produção 

arquitetônica contemporânea em que se assiste, cada vez mais, edifícios antigos tornarem-

se parte de uma nova história da cidade. 

Uma nova história que faz parte do presente e, retomando Santo Agostinho1, um presente 

que é contínuo, continuamente oscilando entre passado e futuro, entre a memória e a 

história que ficou escrita em outro presente e aquela que passa a fazer parte dos registros 

do “próximo” futuro. 

Sempre estaremos atuando no presente, resgatando valores e significados do passado para 

transmiti-los ao futuro, produzindo novos elementos físicos e espirituais que passarão a 

fazer parte dessa história, e, como em um ciclo, algum dia, serão também passado.  

A ação de intervenção, em especial nas artes, tem importância central no ciclo a que se 

refere Santo Agostinho no “intervalo de tempo” presente, pois seu papel é promover essa 

continuidade. Se inserida no campo disciplinar do restauro, e estando embasada nas suas 

prescritivas e orientações, essa continuidade será praticada com maior rigor metodológico e 

menor experimentação.  

Com variadas denominações – restauro, reabilitação, readequação, revitalização, 

reciclagem –, as ações de intervenção operam sempre com a dimensão do tempo: o tempo 

de vida do monumento; o tempo durante o qual ele foi submetido à degradação; as 
                                                             
1 AGOSTINO. Sul tempo. Confessioni, libro XI. In: MONTICELLI, Roberta de. Sul tempo. Milano: Edizioni Albo 

Versorio, 2013, p. 16. 
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sucessivas camadas de tempo que a ele foram acrescentadas pelas transformações por que 

passou; e o tempo que lhe resta como monumento vivo.  

No caso da arquitetura, o tempo como momento presente, ou seja, aquele em que se realiza 

a intervenção, tem um papel determinante na definição dos significados do monumento, 

como ele é percebido e apropriado, qual a sua destinação útil e como se dará a sua 

valorização e conservação para o tempo sucessivo, o futuro.  

E é justamente no presente de então que encontramos discrepâncias “entre os tempos”: em 

um monumento de valor histórico e artístico nem sempre se tem como objetivo, em uma 

intervenção, preservar os significados adquiridos pelo monumento em seus tempos 

anteriores; nem sempre seus valores estéticos e suas características históricas são 

respeitados; nem sempre a intervenção tem como foco o protagonismo do monumento, 

mas, sim, a projetação do novo associada a ele.  

Parece que o que deveria ser exceção tornou-se prática constante no cenário da arquitetura 

atual e o que deveria ser a prática usual virou exceção. Cada vez mais encontramos 

intervenções na preexistência que se distanciam do rigor metodológico do restauro e das 

orientações do campo. Isso acontece de forma isolada no Brasil ou, ao contrário, constitui 

parte de um fenômeno que acontece em escala mundial e no qual a experiência brasileira 

está inserida? 

A pouca especialização dos profissionais ligados à conservação dos monumentos e a falta 

da consolidação teórica de uma disciplina de restauro associada à especificidade brasileira 

ligada à preservação do patrimônio acabaram por permitir o estabelecimento de um 

panorama em que a maioria das tendências de intervenção tem se afastado do campo 

disciplinar do restauro: algumas dialogam com as prescritivas internacionais do restauro e 

poucas são propriamente consideradas como restauro em sua concepção moderna. 
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Por sermos um país jovem e com poucos anos de história, a consciência da salvaguarda e 

da tutela demorou a se consolidar e, além disso, ligada à construção da nacionalidade 

brasileira, esteve submetida a um processo de seleção prévia pelos técnicos do Iphan do 

patrimônio representativo nacional. 

A fim de esclarecer essas dúvidas e outras questões decorrentes dessa abordagem, busca-

se investigar como se articulam as premissas teóricas e os critérios de projeto adotados nas 

intervenções em edifícios de valor histórico e artístico – onde julgamos encontrar-se o cerne 

do problema – a partir do pensamento italiano de restauro, tendo como base, em especial, 

os princípios da Carta de Veneza para a análise das características e dos procedimentos 

utilizados nas intervenções sobre preexistências históricas realizadas no Brasil nas últimas 

décadas. 

 









Introdução – Um diálogo necessário: conservação e inovação 
 

Em seu art. 9, a Carta de Veneza propõe a conceituação de “Restauração” como  

uma operação que deve ter caráter excepcional (grifo nosso). Tem por 

objetivo conservar e revelar valores estéticos e históricos do monumento e 

fundamenta-se no respeito ao material original e aos documentos 

autênticos. Termina onde começa a hipótese; no plano das reconstituições 

conjeturais, todo trabalho complementar reconhecido como indispensável 

por razões estéticas ou técnicas destacar-se-á da composição arquitetônica 

e deverá ostentar a marca do nosso tempo. A restauração será sempre 

precedida e acompanhada de um estudo arqueológico e histórico do 

monumento.2 

Excepcional como uma ação de exceção, um ato especial se pensarmos que os 

monumentos, primeiramente, deveriam ser conservados e só em casos extremos 

restaurados, uma vez que a restauração envolve, mesmo quando de mínima intervenção, a 

modificação do documento original. 

Consideramos que cada obra de arquitetura – uma preexistência histórica –, tem uma 

realidade particular, uma constituição física, uma história, um determinado valor artístico e 

está inserida em um ambiente cultural específico, e essa mesma obra – monumento – é a 

matéria onde se controlam as escolhas e ações da intervenção que, por sua vez, vão se 

caracterizar pelo diálogo entre o antigo (o documento original) e o novo (a ações de 

intervenção) e podem assumir, ou não, um caráter de preservação que as qualifiquem 

enquanto pertinentes ao campo teórico do restauro. 
                                                             
2 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (BRASIL). Cartas Patrimoniais. 3ª ed. 
rev. aum. Rio de Janeiro: Iphan, 2004, p. 93. 
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Nesta tese de doutorado, pretende-se promover a reflexão sobre esse tipo específico de 

produção, ainda recente no Brasil, buscando avaliar como estas intervenções se 

aproximam, ou não, do campo disciplinar de restauro. Portanto, o objetivo deste trabalho é 

averiguar, tomando como referência uma série de obras selecionadas, as posturas, as 

características e os procedimentos que têm direcionado as intervenções em preexistências 

históricas no Brasil. 

A intenção é analisar as escolhas feitas verificando quais são as tendências e posturas 

recorrentes e como elas dialogam com os procedimentos atuais sobre o restauro no campo 

internacional. 

A hipótese inicial parte da constatação de que a maior parte da produção contemporânea 

brasileira de intervenções em preexistências históricas se afasta dos critérios prescritos pelo 

campo disciplinar do restauro, onde a prática dá lugar ao arbítrio e experimentação sem o 

rigor e juízo crítico pautado na significação da obra preexistente.  

A pesquisa é construída pela análise de intervenções em edifícios preexistentes com valor 

histórico e artístico a partir dos pressupostos da Carta de Restauro de Veneza, documento 

base do International Council on Monuments and Sites (Icomos), criado em 1965, e da qual 

o Brasil é signatário. Documento redigido no II Congresso Internacional de arquitetos e 

técnicos dos monumentos históricos, e fruto das discussões iniciadas no pós-guerra 

europeu, em especial no território italiano, seus preceitos tiveram como base as questões 

levantadas pelos promotores do Restauro Crítico e encontram ressonâncias até hoje nas 

intervenções e estudos dos seguidores do Restauro Crítico-Conservativo. 



37 
 
Adotamos o Restauro Crítico-Conservativo, herdeiro direto do Restauro Crítico e da Teoria 

da Restauração3 de Cesare Brandi, como referência para a produção arquitetônica mundial 

por compartilharmos com suas premissas e postulados em relação à conservação e 

intervenção nos monumentos. 

O Restauro Crítico-Conservativo apresenta uma base sólida e homogênea não só aplicável 

na arquitetura, mas, também, nas artes aplicadas, aproximando a teoria da prática e 

oferecendo orientações onde predomina o rigor crítico-metodológico na busca pelo 

adequado controle nos diálogos entre antigo e novo. 

Acreditamos que há uma grande lacuna entre a prática e a interpretação das prescritivas 

disponíveis – a Carta de Restauro de Veneza e demais cartas que a complementam (Carta 

de Florença, 1981; Carta de Washington, 1987; Carta Internacional do patrimônio 

arqueológico, 1990; carta Internacional sobre a proteção e gestão do patrimônio cultural 

subaquático, 1996; Carta Internacional do turismo cultural, 1999; Princípios a seguir para a 

conservação de estruturas históricas de madeira, 1999; Carta do patrimônio construído 

vernacular, 1999; Carta de princípios para a análise, conservação e restauração de 

estruturas do patrimônio arquitetônico, 2003; Carta para a preservação e a conservação-

restauração de pinturas murais, 2003; Carta de Itinerários culturais, 2008; Carta para a 

interpretação e a apresentação de sítios culturais patrimoniais, 2008)4; e que o cenário 

brasileiro caminha para uma produção caracterizada por posturas de diálogo entre antigo-

novo que cada vez mais se afastam do rigor metodológico e da questão central da 

intervenção que é a conservação do monumento.  

                                                             
3 Publicada pela primeira vez em 1963. BRANDI, Cesare. Teoria da Restauração. Trad. Beatriz Mugayar Kühl. 
São Paulo: Ateliê Editorial, 2004. 
4 KUHL, Beatriz M. Notas sobre a Carta de Veneza. Anais do Museu Paulista, vol. 18, n.2. São Paulo, jul./dez. 
2010, p. 293. 
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A análise de obras, a partir de uma amostragem maior, permitiu identificar várias tendências 

de intervenção nas preexistências históricas que oscilam entre o que é restauro e o que é 

apenas intervenção, algumas vezes se aproximando de um diálogo; porém, foi identificado 

que é pequeno o número de casos que se apoiam nas orientações do campo disciplinar do 

restauro. 

Tem-se observado que as ações práticas são desconectadas, fruto de pouca ou nenhuma 

releitura das prescritivas e da interpretação de experiências do campo. Como essas duas 

frentes de trabalho poderiam orientar os projetos de intervenção em edifícios preexistentes? 

A intenção do trabalho é analisar as intervenções em preexistências históricas realizadas no 

Brasil, tomando como referência a Carta de Veneza, fruto da maturação das premissas do 

Restauro Critico e as ideais de Brandi, e o pensamento de Giovanni Carbonara e Claudio 

Varagnoli sobre restauro crítico-conservativo, como já destacamos anteriormente. 

A escolha por um tema atual – obras de intervenção realizadas nos últimos 30 anos no 

Brasil – deve-se, também, ao fato de julgarmos existirem poucos trabalhos sobre o assunto. 

São inúmeros os mestrados, doutorados e textos publicados sobre a produção dos órgãos 

de preservação ou sobre a problemática dos centros históricos5. Entre as publicações mais 

                                                             
5 Entre os principais trabalhos acadêmicos citamos: RUBINO, Silvana. As fachadas da história: os antecedentes, 
a criação e os trabalhos do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1937-1968. 1991. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Humanas) – Pós-graduação da IFCH-Unicamp, Campinas, 1991; ANDRADE, Antônio 
Luís Dias. Um estado completo que pode jamais ter existido. 1993. Tese (Doutorado em Arquitetura e 
Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1993; 
CARRILHO, Marcos José. Lucio Costa, patrimônio histórico e arquitetura moderna. 2002. Tese (Doutorado em 
Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2002; SANTOS, Cecília H. Rodrigues dos. Mapeando os lugares do esquecimento: ideias e práticas na origem 
da preservação do patrimônio no Brasil. 2007. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007; CUNHA, Claudia dos Reis e. 
Restauração: diálogos entre teoria e prática no Brasil nas experiências do Iphan. 2010. Tese (Doutorado em 
Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2010; CERÁVOLO, Ana Lúcia. Interpretações do patrimônio: arquitetura e urbanismo moderno da constituição de 
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recentes que encontramos sobre a arquitetura brasileira, poucas propõem uma reflexão 

sobre o fenômeno atual das intervenções em monumentos no Brasil. O assunto pode ser 

encontrado em volumes monográficos sobre a obra de um determinado arquiteto ou 

escritório de arquitetura, ou, ainda, em publicações isoladas sobre prédios ou conjuntos que 

foram restaurados6. O outro motivo de interesse pelo tema é o de dar continuidade aos 

                                                                                                                                                                                              
uma cultura de intervenção no Brasil, anos 1930-60. 2010. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) –
Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, São Carlos, 2010. Para as publicações, 
citamos: FONSECA, Maria Cecília Londres. O Patrimônio em Processo. Rio de Janeiro: UFRJ / Iphan, 1997; 
GUEDES, Tarcila. O lado doutor e o gavião de penacho. Movimento modernista e patrimônio cultural no Brasil: o 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). São Paulo: Annablume, 2000; CHUVA, Márcia 
Regina Romeiro. Os arquitetos da memória: sociogênese das práticas de preservação do patrimônio cultural no 
Brasil (anos 1930-1940). Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2009; GONÇALVES, Cristiane Souza. Restauração 
arquitetônica: a experiência do Iphan em São Paulo, 1937-1975. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2007; 
MAYUMI, Lia. Taipa, canela-preta e concreto. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2008.  
6 Os volumes SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil. 1900-1990. Edusp, São Paulo, 1998;  SEGAWA, Hugo. 
Arquitectura Latinoamericana Contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili, 2005; BASTOS, Maria Alice Junqueira; 
ZEIN, Ruth Verde. Brasil: Arquiteturas após 1950. São Paulo: Perspectiva, 2010 – são obras mais recentes que 
discorrem sobre as intervenções na preexistência, em especial o livro Brasil: Arquiteturas após 1950 que dedica 
um capítulo para esse assunto. Sobre a intervenção em patrimônio industrial, uma reflexão aprofundada e com 
embasamento teórico é encontrada nos dois livros de Beatriz Mugayar Kühl: KÜHL, Beatriz Mugayar. Arquitetura 
do Ferro e Arquitetura Ferroviária em São Paulo – Reflexões sobre a sua preservação. São Paulo, Ateliê 
Editorial; KÜHL, Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização: problemas 
teóricos de restauro. Cotia: Ateliê Editorial, 2008. Sobre o conjunto da obra de arquitetos ou escritórios de 
arquitetura, a discussão sobre projetos específicos de intervenção é revisada nos volumes AZEVEDO, Paulo 
Ormindo David de. Alfândega e o mercado: memória e restauração. Salvador: Secretaria de Planejamento, 
Ciência e Tecnologia, 1985; PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Palácio das Indústrias: Memória e 
cidadania: o restauro para a nova prefeitura de São Paulo. São Paulo: PW gráficos, 1992; CAVALCANTI, Lauro 
(org.). Paço imperial. Rio de Janeiro: Sextante Artes, 1999; ARTIGAS, Rosa (org.). Paulo Mendes da Rocha: 
projetos 1957-1999. São Paulo: Cosac Naify, 2000; ZEIN, Ruth Verde; DI MARCO, Anita Regina. Sala São Paulo 
de Concertos. Revitalização da Estação Júlio Prestes: o projeto arquitetônico. São Paulo: Alter Market, 2001;  
ARAÚJO, EMANOEL (org.). Pinacoteca do Estado de São Paulo: um restauro em ação. São Paulo: Gráficos 
Burti, 2002; SEGAWA, Hugo; FERRAZ, Marcelo Carvalho; FANUCCI, Francisco P. O conjunto KKKK. São Paulo: 
Takano, 2002; PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Mercadão: o novo e o velho Mercado de São Paulo. 
São Paulo: Prefeitura Municipal de São Paulo, 2004; ARAÚJO, Marcelo Mattos; CAMARGOS, Márcia. 
Pinacoteca do Estado. A História de um Museu. São Paulo: Prêmio Editorial, s./d; OLIVEIRA, Olívia. Lina Bo 
Bardi: sutis substâncias da arquitetura. São Paulo: Romano Guerra, 2006.; ARTIGAS, Rosa (org.). Paulo Mendes 
da Rocha: projetos 1999-2006. São Paulo: Cosac Naify, 2007, entre outros. 
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estudos iniciados no mestrado7, quando tivemos a oportunidade de estudar a obra – 

direcionada para o debate antigo x novo – do Brasil Arquitetura, identificado como o mais 

atuante escritório em obras onde há o diálogo entre arquitetura de diferentes épocas.  

Ao olharmos o cenário internacional, identificamos que vários estudiosos têm orientado as 

pesquisas em torno do tema, fundamentando o debate e estimulando investigações com o 

intuito de aprofundar os estudos e reflexões sobre as intervenções em edifícios de valor 

patrimonial na atualidade.  

A escolha do cenário italiano de restauro para o embasamento teórico da pesquisa deve-se 

a sua grande relevância e consolidada tradição em âmbito internacional e constante debate 

a respeito do tema8. Destaca-se aqui: a posição de Gustavo Giovannoni e seu papel na 

Conferência de Atenas de 1931, na redação da Carta Italiana de Restauro de 1932 e na 

instituição da disciplina de Restauro dei Monumenti na Scuola di Architettura de Roma; as 

formulações de Roberto Pane, Piero Gazzola e Renato Bonelli na origem do que se 

convencionou chamar Restauro Crítico, mais tarde influenciando a formulação da Carta de 

Veneza; a Teoria da Restauração de Brandi e toda a contextualização do debate face às 

destruições da Segunda Guerra Mundial, que permitiu a constituição de um campo 

                                                             
7 Conferir mestrado da autora: NAHAS, Patricia Viceconti. Brasil Arquitetura: memória e contemporaneidade: um 
percurso do Sesc Pompéia ao Museu do Pão (1977-2008). 2008. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e 
Urbanismo) – Pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2008. 
8 Foi nesse sentido que se optou por pelo aprofundamento teórico dessa pesquisa junto ao Dipartimento di 
Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura (Durante o estágio de doutorado-sanduíche, a autora teve como co-
orientadores os Professores Giovanni Carbonara e Simona Salvo) da “Sapienza” Università di Roma. Durante um 
ano, a autora teve a oportunidade de frequentar as aulas da Scuola de Specializzazione in Beni Architettonici e 
del Paesaggio, inclusive participando de atividades práticas como os canteiros de Restauro (Canteiro de 
Restauro coordenado pela equipe do Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro e realizado em uma 
área do Palatino, Roma, junho/2013) e di Scavo Archeologico (Canteiro de escavações arqueológicas 
acompanhado e coordenado pelos professores Piero Dell’Amico e Francisca Pallarés, realizado no Cuneo VIIII 
do Coliseu, Roma, setembro/2013) o que permitiu a experimentação dos conceitos aprendidos na prática. 
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disciplinar sólido onde rigor, método, história e conhecimento da obra antiga colocam o 

monumento como centro da ação de intervenção. 

As proposições do Restauro Crítico, associadas às formulações de Cesare Brandi, estão 

presentes no debate atual do restauro a partir de interpretações e apropriações que ora dão 

mais ênfase às questões estéticas do monumento, ora à sua estratigrafia histórica. É o que 

veremos materializado nas práticas dos expoentes da Manutenção-repristino e Pura-

conservação, respectivamente. Como ponto de equilíbrio entre essas duas vertentes, 

buscando o correto juízo entre as instâncias estética e histórica e uma solução apropriada 

para a intervenção no monumento, seguindo como premissa a conservação e revelação de 

seus valores9 para a sua transmissão ao futuro, encontra-se o denominado Restauro Crítico-

conservativo, que tem em Giovanni Carbonara seu maior expoente na atualidade. 

Partindo do respeito pelo monumento em sua integridade e autenticidade, em face de uma 

atitude crítica diante das características estéticas e históricas presentes no monumento, o 

Restauro Crítico-conservativo propõe uma metodologia válida e atual, fruto de um 

amadurecimento do debate dos anos 1950 e 1960, em que o projeto de restauro é colocado 

entre a avaliação dos princípios de intervenção e a partir do juízo crítico da obra e a sua 

concretização. A criatividade é subsidiada pelo controle e humildade do arquiteto 

restaurador diante das solicitações atuais para dar continuidade à vida do monumento.  

Foram adotados como embasamento teórico primário os textos de Roberto Pane, Renato 

Bonelli e Guglielmo De Angelis d’Ossat que fundamentam as reflexões sobre o restauro 

crítico presentes na formulação da Carta de Veneza, de 1964. 

                                                             
9 Carta Italiana de Restauro, 1972 In: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 
(BRASIL). Cartas Patrimoniais. 3ª ed. rev. aum. Rio de Janeiro: Iphan, 2004, p. 147-169. 
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O livro de Giovanni Carbonara, Avvicinamento al restauro10 fornece um panorama 

consistente em relação às modificações no campo do restauro, funcionando como sólida 

base para investigações, assim como seu Trattado di Restauro Architettonico11, que dá 

diretrizes teóricas e práticas para o trato com os monumentos.  

Escolhemos como referencial de partida para a análise das obras brasileiras os recentes 

estudos de Giovanni Carbonara, “Architettura d’Oggi e Restauro. Un confronto antico-

nuovo”12,  e Claudio Varagnoli, “Edifici da Edifici: la ricezione del passato nell’architettura 

italiana, 1990-2000”13. As análises desses dois teóricos forneceram os parâmetros para a 

construção dos critérios de avaliação dos projetos de intervenção na preexistência no Brasil, 

para a criação e caracterização das tendências de intervenção e compreensão da relação 

do antigo x novo. 

Como referência no contexto nacional e versando sobre obras de intervenção, demos 

atenção à dissertação de mestrado Metamorfose Arquitetônica: intervenções projetuais 

contemporâneas sobre o patrimônio edificado, de Nivaldo Vieira Andrade Junior, que faz 

uma interessante classificação formal das obras de intervenção no Brasil e no mundo14. No 

doutorado de Ana Lúcia Cerávolo, Interpretações do patrimônio: arquitetura e urbanismo 

                                                             
10 CARBONARA, Giovanni. Avvicinamento al restauro. Teoria, Storia, monumenti. Napoli: Liguori Editore, 1997. 
11 CARBONARA, Giovanni (org.) Trattato di Restauro Architettonico. Grandi Temi di Restauro. Torino: UTET 
ScienzeTecniche, 1996. 
12 CARBONARA, Giovanni. Architettura D’Oggi e Restauro. Un confronto antico-nuovo. Torino: UTET 
ScienzeTecniche, 2011. 
13 VARAGNOLI, Claudio. Edifici da Edifici: la ricezione del passato nell’architettura italiana, 1990-2000. L’industria 
delle costruzioni, Roma, anno XXXVI, n.368, nov./dic. 2002, p.4-15. VARAGNOLI, Claudio. Antichi Edifici, Nuovi 
Progetti. Realizzazioni e posizioni teoriche dagli anni novanta ad oggi IN: FERLENGA, Allberto; VASSALLI, 
Eugenio; SCHELLINO, Francesca (org.). Antico e Nuovo. Architetture e Architettura. Anais do Congresso de 
Veneza 31 de março – 3 abril 2004, 2 vol. Padova: II Poligrafo, 2007. 
14 ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira. Metamorfose Arquitetônica: intervenções projetuais contemporâneas 
sobre o patrimônio edificado. 2006. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Pós-graduação da 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006. 
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moderno da constituição de uma cultura de intervenção no Brasil, anos 1930-6015, além da 

reflexão sobre o campo no arco temporal imediatamente anterior ao nosso, encontramos 

uma importante reflexão sobre a intervenção de Lina Bo Bardi no Solar do Unhão. 

Outras referências, ao longo dos capítulos, serão utilizadas como base para argumentação, 

aprofundamento teórico e análise do objeto empírico, procurando também confrontar 

opiniões divergentes e aclarar possíveis questões presentes na discussão desta tese. 

A tese será desenvolvida em quatro capítulos, estruturados pela reflexão e entendimento da 

hipótese inicial subsidiária do objetivo da pesquisa – discorrer sobre a materialização do 

campo disciplinar do restauro na prática e os limites da intervenção em edifícios 

preexistentes, procurando identificar como as intervenções em preexistências históricas têm 

se afastado do campo teórico do restauro. 

A elaboração dos capítulos parte de um universo mais abrangente, o cenário internacional, e 

caminha para a discussão no campo nacional – o Brasil –, limitada pelo período escolhido 

como recorte temporal: década de 1980 em diante. 

O capítulo 1, A problemática ‘antigo’ e ‘novo’ em questão, pretende apontar pontos de 

discussão a respeito do tema, reconhecendo as questões em pauta e os desafios a serem 

enfrentados em relação às intervenções em preexistências históricas. Valores implícitos no 

reconhecimento do monumento e o debate internacional atual, por meio das referências 

teóricas de apoio, dão os subsídios para a construção de uma reflexão sobre o panorama da 

produção arquitetônica nacional de intervenção no patrimônio histórico e arquitetônico – que 

surge como ponto de partida para uma investigação aprofundada sobre questões de 

                                                             
15 CERÁVOLO, Ana Lúcia. Interpretações do patrimônio: arquitetura e urbanismo moderno da constituição de 
uma cultura de intervenção no Brasil, anos 1930-60. 2010. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) –
Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, São Carlos, 2010. 
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memória e contemporaneidade e as relações do velho e do novo, como e o quê preservar, o 

quê demolir e o quê construir junto ao antigo, argumentos que têm se tornado cada vez mais 

comuns no campo da arquitetura contemporânea. 

O capítulo 2, Premissas teóricas: conservar e revelar valores, dá os subsídios para a 

compreensão do embasamento teórico adotado na análise do objeto empírico e toda a 

construção da reflexão sobre o cenário atual do restauro no Brasil, que é a constituição do 

campo disciplinar de restauro italiano a partir da Carta de Veneza de 1964. 

Na sequência, o capítulo 3, A construção do debate teórico ‘antigo’ e ‘novo’ no Brasil, 
faz um rápido panorama da construção, ou, pelo menos, da tentativa, de um corpus teórico 

através da constituição do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)16 e 

seus primeiros anos de atuação, quando as intervenções na preexistência estiveram a cargo 

do órgão federal. É neste capítulo que fazemos a ligação entre o debate europeu e o 

brasileiro, por meio do projeto de Lina Bo Bardi para o Solar do Unhão, da participação de 

representantes do Brasil no Congresso de Veneza e da Missão da United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) na figura de Michel Parent. 

Tem-se como objetivo aprofundar as posturas recorrentes detectadas nos projetos 

analisados, e também aquelas que são inovadoras ou profundamente subversivas, tendo 

como suporte os dois primeiros capítulos. Consideramos que essa discussão é fundamental 

                                                             
16 O atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), desde sua criação, assumiu diferentes 
denominações: foi criado como Serviço do Patrimônio histórico e Artístico Nacional (Sphan) em 1937. Em 1946, 
passa a ser Departamento do Patrimônio histórico e Artístico Nacional (Dphan). Entre 1970 e 1979, torna-se o 
Iphan. Nesse momento o Instituto se divide em Sphan e Fundação Nacional Pró-Memória (FNpM).  Em 1990 o 
Sphan e a FNpM se fundem no Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC), órgão vigente até 1994, quando 
a instituição volta a denominar-se Iphan. Fonte: <http://www.iphan.gov.br>. Durante o texto, adotaremos a 
nomenclatura atual do órgão federal – Iphan – para facilitar a compreensão e, quando necessário, ao tratar-se de 
referências históricas em citações e notas de rodapé, serão utilizadas as denominações correntes naquele 
momento tratado. 
 

http://www.iphan.gov.br/
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para o entendimento das tendências de intervenção definidas e explicitadas no capítulo 

seguinte. 

Consideramos que a discussão não se encerra aqui, mas avaliar esses procedimentos e 

trazê-los ao debate nos faz refletir sobre como a palavra “restauro” é usada no Brasil. 

E, por fim, o capitulo 4, As tendências de intervenção em edifícios históricos: a 
experiência brasileira, propõe a discussão da atual produção brasileira de intervenções em 

preexistências históricas, através da especificação de tendências de intervenção e da 

análise dos casos de estudo escolhidos como objeto empírico desta tese, em que 

delineamos as principais práticas que colocam antigo e novo em um mesmo projeto.  

Completam e dão suporte à discussão presente na tese um apêndice com as tabelas de 

análise, documentos de referência e fichas dos estudos de caso escolhidos que fornecem 

elementos para as colocações e considerações inseridas em cada capítulo e que estão 

sistematizadas no Volume II que é recorrentemente referenciado nos capítulos do Volume I 

por sua importância na complementação dos temas tratados e exemplos citados.  

 









Capitulo 1 – A problemática ‘Antigo’ e ‘Novo’ em questão 
 

A relação do novo com as preexistências históricas tem se tornado cada vez mais presente 

na agenda dos arquitetos contemporâneos, onde ações como valorizar o patrimônio, 

garantir a transmissão do bem cultural para o futuro e dar uma destinação útil ao 

monumento entram em conflito com o ambiente cultural e a própria projetação do novo. 

Esses diálogos – do antigo e do novo – condicionam uma prática em que vemos a falta de 

rigor metodológico em relação aos princípios pertinentes à preservação das preexistências, 

fato que se deve, em parte, ao ambiente cultural contemporâneo onde sobressaem as novas 

tecnologias e a espetacularização da arquitetura.  

No panorama de intervenções em preexistências históricas no Brasil, nos últimas 30 anos, 

foi possível observarmos um fenômeno que Ascención Hernandez Martinez17 denomina 

como o restauro depois do restauro. Ou seja, as práticas atuais estão se distanciando cada 

vez mais do que é um restauro de fato e a palavra “restauro” passou a ser usada de forma 

arbitrária, assim como julgamos arbitrário o uso dos termos reciclagem, revitalização, 

requalificação, reconversão, reabilitação.  

Ao avaliar o campo disciplinar do restauro no Brasil em confronto com a produção prática, 

vemos que é reduzido o número de intervenções que tem como referência os pressupostos 

da Carta de Veneza, as referências internacionais e o debate atual. O protagonismo do 

monumento em uma ação de preservação e conservação tem caminhado para um papel de 

coadjuvante em práticas que procuram dissociar-se do peso que a palavra restauro porta e, 

                                                             
17 Informação pessoal. Conferência  “Restauro Trasformazione Riciclaggio. La deriva della disciplina al di là dei 
criteri consolidati”, Prof. Ascención Hernandez Martinez, Facoltà di Architettura, “Sapienza” Università di Roma 
(dezembro/2013).  
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assim, justificam-se as ações cada vez mais distantes do campo – sem o correto juízo 

crítico, cada vez com menos limites em relação à aproximação antigo/novo e com um 

imenso predomínio da projetação do novo sobre o antigo. 

A pouca especialização dos profissionais ligados à conservação dos monumentos, a falta da 

consolidação teórica de uma disciplina de restauro, associada à especificidade brasileira18 

no que diz respeito à preservação do patrimônio acabou por concretizar um panorama em 

que a maioria das tendências de intervenção está fora do campo disciplinar do restauro, 

algumas outras dialogam com as prescritivas internacionais do restauro e somente poucas 

se aproximam dos critérios expostos na Carta de Veneza. 

                                                             
18 A preservação do patrimônio no Brasil, e consequentemente as práticas de conservação e restauro de bens 
culturais, é bastante recente se comparada à experiência europeia. E é de fundamental importância entender as 
questões que permearam, incluindo aí, critérios, agentes e práticas, a gênese do pensamento preservacionista 
nacional, como subsídio ao que é produzido hoje. No caso do Brasil, para compreender o surgimento, 
desenvolvimento e consolidação dessas práticas – preservação, conservação, restauro –, é preciso que se 
entenda o contexto da criação e atuação inicial do órgão federal de patrimônio. É nesse universo que serão 
problematizadas e tomadas as primeiras decisões sobre o que é o patrimônio brasileiro e qual o papel que ele 
pode e/ou deve desempenhar na sociedade. O Iphan foi criado em um momento político – o Estado Novo – e 
cultural – o moderno no campo das artes –, onde se tinha como projeto ideológico a busca pela identidade 
nacional, o estímulo ao civismo e a construção do novo homem brasileiro. Havia uma dupla agenda proposta: 
além da vontade de atualizar a cultura brasileira em relação à produção europeia moderna, os modernistas 
defendiam a necessidade da busca das raízes culturais, ampliando a preocupação com a nacionalidade, 
procurando inspiração nos elementos próprios da cultura brasileira. A criação do Iphan, em 1937, influenciada 
pela atuação dos modernistas em defesa do patrimônio vai delinear os primeiros princípios e leis que 
estabeleceriam como intervir em edifícios e sítios antigos. E mais do que isso, a partir da eleição dos bens que 
serão tombados, para depois passarem por conservação e restauro, é que se pode identificar como as questões 
de construção da nacionalidade interferiram de maneira contundente na escolha do que seria considerado 
patrimônio nacional. O período colonial, em especial o barroco, oferecia o substrato ideal para sinalizar o projeto 
social de identidade nacional. As obras do barroco foram consideradas o berço da civilização brasileira. Em 
verdade, o que ocorreu não foi uma reflexão sobre o passado nacional, mas a revelação do passado escolhido 
pelos seus agentes – o corpo técnico e político do Iphan. Cf. FONSECA, Maria Cecília Londres. O Patrimônio em 
Processo. Rio de Janeiro: UFRJ / Iphan, 1997. 
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Por sermos um país jovem e com poucos anos de história, a consciência da salvaguarda e 

da tutela demorou a se consolidar e, além disso, ligada à construção da nacionalidade 

brasileira, esteve submetida a um processo de seleção prévia pelos técnicos do Iphan do 

patrimônio representativo nacional.  

No Brasil, a atuação em relação ao patrimônio tem se aproximado do cenário internacional 

quando comparado às questões teórico-metodológicas adotadas nos Estados Unidos ou na 

China, por exemplo. Nossa produção se assemelha muito à portuguesa e espanhola em 

arquiteturas novas que dialogam com monumentos preexistentes, mas ainda está distante 

do rigor metodológico que caracteriza a experiência italiana ou francesa. Temos uma 

atuação restrita aos órgãos de patrimônio e a discussão se dá no meio acadêmico. O papel 

do Iphan e demais órgãos estaduais de preservação do patrimônio acaba restringindo-se às 

aprovações e determinações burocráticas tanto pela falta de corpo técnico quanto de 

especialização de seus profissionais.  

Falta um estímulo maior à discussão e também a elaboração de diretrizes fundamentadas 

nos referenciais teóricos que disseminem uma prática com maior rigor e menos imprecisão 

na preservação de monumentos, papel esse desenvolvido muito mais pelo meio acadêmico 

que pelos órgãos responsáveis19.  

No meio internacional, as posturas e conceitos adotados em relação ao patrimônio 

monumental vêm se consolidando em debates no mundo inteiro e os inúmeros documentos, 

cartas e recomendações que discorrem sobre o assunto demonstram não somente a 

                                                             
19 Cf. tese de doutorado de FARAH, Ana Paula. Restauro arquitetônico: a formação do arquiteto-urbanista no 
Brasil para preservação do patrimônio edificado – o caso das escolas do Estado de São Paulo. 2012. Tese 
(Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2012. 



52 
 
preocupação com o tema como, também, um amadurecimento em relação às ações 

propostas. 

Atualmente, é crescente o número de encontros, seminários e congressos que objetivam 

debater e discutir as questões patrimoniais e as diversas dimensões metodológicas e 

conceituais de interação entre o novo e o antigo, além de averiguar as diferentes estratégias 

de intervenção na preexistência. Tem-se observado um maior intercâmbio das discussões 

com a vinda de profissionais e teóricos estrangeiros para o Brasil e vice-versa. 

 

1.1. Permanência e inovação; preservação e mudança: valores de rememoração e 
valores de contemporaneidade  

“Permanência”, “inovação”, “preservação” e “mudança” são termos que estarão presentes, 

recorrentemente, nas discussões sobre a relação entre antigo e novo e no movimento de 

continuidade imbuído nas intervenções em edificações preexistentes. 

Se de um lado a “preservação” tem como objetivo garantir a integridade de algo, por outro, a 

“mudança” é instigada pelo movimento do tempo em alterar e modificar algo. Da mesma 

forma, a “permanência” como constância e continuidade de algo no arco temporal implica no 

surgimento do “novo”, da novidade, da “inovação”. 

O denominador comum entre esses quatro termos referencias para as análises desta 

pesquisa é o tempo – o tempo que divide a continuidade em passado, presente e futuro, 

cada qual com uma atuação dominante. Segundo Santo Agostinho, no momento presente 
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reconhecemos o passado através da memória; entendemos o presente pela percepção; e 

esperamos o futuro através da expectativa.20 

A arquitetura, como já dito anteriormente, passa pelo tempo: as edificações do passado se 

perpetuam no presente, carregadas ou não de valores simbólicos, testemunhos de memória, 

qualidades artísticas e valores históricos. No presente surgem novas arquiteturas que serão 

passado no tempo futuro, mas que impõem novidades e novos valores – de 

contemporaneidade – no seu tempo. É um ciclo onde permanência e inovação ora 

caminham em paralelo, ora se cruzam. Quando se encontram é porque estão atuando no 

mesmo espaço, em um edifício do passado com valores que interessam ao presente – e é 

neste momento que a arquitetura do passado adquire caráter de monumento. 

O monumento é o protagonista central desta tese, objeto para o qual estarão voltadas todas 

as questões e considerações; matéria de partida onde acontecem as operações de 

intervenção; documento onde estão concretizados os valores artísticos, históricos e a 

perpetuação da memória que fornecerá os subsídios para as escolhas do partido para o 

projeto de restauro. 

Depois de um século inteiro (o século XIX) de debates sobre a preservação e conservação 

dos monumentos21, no início do século XX, as teorias de Riegl complementam as questões 

que envolvem a preservação do patrimônio histórico e arquitetônico ao discutir os valores 

atribuídos aos monumentos: valor histórico, valor artístico, valor de antiguidade, valor de 

uso: 

                                                             
20 “il presente di ciò che è passato è la memoria, di ciò che è presente la percezione, di ciò che è futuro è 
l’aspetttiva” (o presente do que é passado é a memoria, do que é presente a percepção, do que é futuro é a 
expectativa). Trad. Irene Thiago. AGOSTINO. Sul tempo. Confessioni, libro XI. In: MONTICELLI, Roberta de. Sul 
tempo. Milano: Edizioni Albo Versorio, 2013, p. 25-26. 
21 Cf. CHOAY, Françoise. Trad. Luciano Vieira Machado. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação 
Liberdade / Ed. Unesp, 2001. 
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“toda obra humana tangível e visível, ou audível, que apresente valor 

artístico [...] E chama–se monumento histórico a toda obra análoga que 

possua valor histórico [...] todo monumento de arte é, sem exceção e 

simultaneamente, um monumento histórico, na medida em que representa 

um estado determinado na evolução das artes plásticas e não pode 

encontrar, em sentido estrito, um equivalente. De modo inverso, todo 

monumento histórico é também um monumento artístico, porque mesmo um 

pequeno escrito [...] comporta uma série de elementos artísticos22. 

Quando Riegl coloca o valor de contemporaneidade de um bem, abre a discussão sobre a 

vida útil dos monumentos e a importância da sua utilização. Essa discussão nos faz 

vislumbrar o caráter da readequação de edifícios e sítios históricos, de forma a perpetuar a 

sua existência e, ao mesmo tempo, a sua interação com a sociedade atual. 

Com o distanciamento histórico e o surgimento das novas tecnologias transformando o fazer 

arquitetônico e urbano, a discussão em torno do patrimônio vai ganhando novas teorias, 

pressupostos são atualizados, legislações são criadas, conferências e comissões são 

realizadas para debater o tema. 

Os monumentos a serem considerados como antigo – representativos de um patrimônio 

comum – assumem novas denominações e ampliam-se as tipologias: os bens artísticos e 

históricos adquirem a denominação de patrimônio cultural. O patrimônio cultural nos traz 

heranças técnicas, estéticas e históricas que carregam a cultura de um espaço-tempo. O 

patrimônio precisa ser pensado não só como passado, mas, também, como presente, 

ganhando uma nova vida e participando da cidade, do local onde está inserido, dialogando 

                                                             
22 RIEGL, Aloïs. O culto moderno dos monumentos: sua essência e sua gênese. Trad. Elaine Pinheiro e Albertina 
Vicentine. Goiânia: Ed. da UGC, 2006, p.44-45. 
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com o seu entorno e fazendo parte da vida das pessoas, perpetuando a sua história para o 

futuro. 

A inserção dos monumentos na vida atual tem se tornado cada vez mais presente nas 

discussões do cenário da arquitetura contemporânea. A apropriação dos bens culturais 

desperta interesses que vão desde sua rememoração como testemunho de uma herança 

coletiva os aspectos sociais implícitos isoladamente ou no contexto da vida urbana, a 

sustentabilidade no aproveitamento de estruturas existentes até o valor econômico e de 

consumo que pode gerar a readequação de uma preexistência para uma nova função. 

A sociedade atual, desde a segunda metade do século passado, movida pela indústria 

cultural, tendo a montante as condições econômicas e sociais, tem desenvolvido uma série 

de empreendimentos isolados ou contextualizados em zonas da cidade para impor um novo 

ritmo à utilização da preexistência histórica, dando-lhe condições de permanência na vida 

presente. 

Françoise Choay coloca esse fenômeno como fruto da relação da sociedade ocidental com 

a temporalidade e a construção de sua identidade. A expansão do termo de “patrimônio 

histórico e artístico” para “bem cultural”, associada à democratização do saber e ao 

desenvolvimento da sociedade ligada ao turismo cultural, contribuiu em muito para a forma 

de consumo dos monumentos na atualidade.23 

Henri-Pierre Jeudy e Andreas Huyssen relacionam essa manifestação de apreensão do 

passado como uma preocupação pela perda e, consequentemente, obsessão pela ideia de 

rememorar. Para rememorar é preciso conservar o passado mantendo-o contínuo. A 

constância do monumento, onde estão imbricadas as lembranças e heranças que se quer 

                                                             
23 CHOAY, Françoise. Trad. Luciano Vieira Machado. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade / 
Ed. Unesp, 2001, p.208-211. 
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guardar, só se verifica com a manutenção de sua utilização, mas em um tempo diferente 

daquele em que foi concebido. Segundo Jeudy  

a regra é clara: para que o passado não seja abolido é preciso que tudo o 

que se vive seja atualizado. As diferenças temporais entre o passado, o 

presente e o futuro são aniquiladas graças aos simulacros dessa 

atualização. O passado e o futuro parecem se conjugar no presente, ao 

passo que o próprio presente se torna o tempo da reprodução antecipada 

do passado24. 

Huyssen coloca que a emergência da memória tornou-se surpreendente manifestação 

cultural e política, principalmente nos anos 1960, com o pós-guerra e o Holocausto, e, mais 

tarde, com a queda do Muro de Berlim. É o que ele chama de globalização da memória, um 

fenômeno caracterizado pela restauração historicizante de centros urbanos em países da 

Europa e nos Estados Unidos, pela musealização de paisagens inteiras, pelo boom da moda 

retrô e pela comercialização da nostalgia. As ações de transformação da sociedade com o 

surgimento de novas tecnologias de informação e mídia também afetariam a relação da 

memória e do esquecimento.25 

As questões de memória e esquecimento e os valores inovativos advindos com as 

mudanças da sociedade contemporânea estão profundamente relacionados ao modo de 

como lidar com nossos monumentos do passado – por serem os detentores dos valores 

simbólicos e porque é neles que está materializada a passagem do tempo. 

Para Marc Augé, a consciência em entender a globalização e toda a rede de tecnologia de 

comunicação e informação ligada a ela infuencia  

                                                             
24 JEUDY, Henri-Pierre. Espelho das cidades. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2005, p. 16. 
25 HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela Memória: arquitetura, monumentos, mídia. Rio de Janeiro: Aeroplano, 
2000, p. 17-19. 
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il nostro rapporto con la storia, com la nostra storia, nella misura in cui la 

delocalizza, anche a costo di lacerazioni e sofferenze senza precedenti su 

questa scala. Le nuove situazioni di acculturazione, migrazione o esilio 

trasformano la percezione del tempo ancor più profondamente della 

percezione dello spazio26.  

Sobre a nova relação que se estabelece com o passado, Alexander Stille, em seu livro “La 

Memoria del futuro. Come sta cambiando la nostra idea del passato”27, procura compreender 

como as questões de tempo – passado, presente, futuro – se relacionam com o espaço da 

sociedade atual: “Il passato coexiste con il presente in modo naturale e dà spazio alle sue 

esigenze. È talmente permeata della sua stravagante, fatiscente bellezza, che ovunque te ne 

senti circondato”28. Com essa colocação, Stille define a cidade de Roma que, para ele, é um 

espaço onde o senso de tempo é extremamente vasto: viva e envolvente, suas seculares 

camadas de tempo convivem e dialogam no momento presente, escolhendo aquilo que é 

importante rememorar e o que é necessário atualizar. O autor entende que cada mudança 

histórica carrega consigo um perda. É a escolha entre o que preservar e o que esquecer: 

não podemos preservar tudo, pois viveríamos sempre no passado; e não podemos esquecer 

tudo, pois não guardaríamos nossos referenciais históricos. 

Encontrar o ponto de equilíbrio entre o que preservar e o que esquecer, dando aos 

monumentos uma nova função temporal ao permitir que persistam em um novo contexto 

                                                             
26

 “a nossa relação com a história, com a nossa história, na medida em que a desloca, ainda que a custas de 
lacerações e sofrimentos sem precedentes sobre esta escala. As novas situações de aculturação, migração ou 
exílio transformam a percepção do tempo ainda mais profundamente que a percepção do espaço”. Trad. Irene 
Thiago. AUGÈ, Marc. Che fine ha fatto il futuro? Dai nonluoghi al non tempo. Milano: Elèuthera, 2009, p. 33-34. 
27 STILLE, Alexander. La memoria del futuro. Come sta cambiando la nostra idea del passato. Milano: 
Mondadori, 2002. 
28 “o passado coexiste com o presente de modo natural e dá espaço às suas exigências. É de tal modo 
permeada pela sua extravagante beleza, que onde quer que seja você se sente circundado por ela”. Trad. Irene 
Thiago. Ibidem, p. 4. 

Figura 001 – Roma/Via delle Botteghe Oscure –
fachada do atual Museu Crypta Balbi, onde 

pode-se perceber as diversas camadas 
históricas a que se refere Alexander Stille. Foto 

da autora 
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espaço-temporal, conservar seus valores significativos, sejam eles materiais ou imateriais, é 

a essência que permeia a conservação da preexistência histórica. 

Alguns autores denominam “reciclagem” a ação de dar ao monumento a nova função 

temporal, definindo essa ação como um processo de aproveitamento de alguns elementos 

preexistentes associados a outros novos, uma nova proposta de “renovação”29.  

No entanto, ao dotar uma arquitetura preexistente de nova função temporal, com ou sem 

alteração de seu uso original, a intervenção deve responder as expectativas do presente 

conservando tanto quanto possível a gramática do texto arquitetônico original onde são 

reconhecidos os valores históricos, artísticos e espirituais da obra.  

E é nesse sentido que entendemos a restauração: como uma intervenção na preexistência 

histórica pautada no reconhecimento de seus valores, na sua preservação e transmissão 

para as gerações futuras. 

 
1.2. Restauração: o sentido da palavra 

Sendo o fazer arquitetônico o resultado da atividade humana onde se encontra 

materializada a criatividade do artista e a incidência cultural de cada época em que é 

produzido30, e, também, onde se operam as intervenções, cada momento histórico, a seu 

modo, produziu restaurações – ainda que este termo não tenha sido utilizado técnica e 

cientificamente –, sejam elas feitas com o máximo respeito ou com transformações que 

levaram a destruições. 

                                                             
29 BOZZANO, Jorge. Cultura del Reciclaje: memoria o idiotez. Summa +, Buenos Aires, n. 59, abr./mai. 2003, p. 
60.  
30 DE ANGELIS D’OSSAT, Guglielmo. Restauro: architettura sulle preesistenze diversamente valutate nel tempo. 
Palladio, Roma, terza serie, anno XXVII, fasc. 2, 1978, p.54. 
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Guglielmo de Angelis D’Ossat afirmava que o século XIX fora o século dos restauros, mas 

que a ação de intervir em edifícios preexistentes sempre existiu: 

nel millenario percorso storico dell’architettura non si può considerare il 

restauro dei monumenti come un prodotto, anzi un sottoprodotto culturale 

tipico della civiltà moderna. Il fenomeno deve essere invece ricondotto 

nell’ambito continuo degli interventi architettonico su edifici esistenti che si 

sono realizzati in ogni età.31 

A palavra restauração foi empregada com os mais diversos sentidos32 até se tornar uma 

disciplina teórica e prática, no século XIX, quando os monumentos adquiriram valor de 

referência da nacionalidade, possuidores da memória afetiva e representantes da identidade 

de um povo33. 

No decorrer da história, ora com maior, ora com menor enfoque, o tema da preservação, 

conservação e restauração dos bens culturais será pauta de novas discussões. A questão 

do patrimônio recebeu diferentes abordagens conceituais, sendo debatida, com maior ou 

menor intensidade, em torno do seu caráter simbólico, ou estético, ou histórico e, até 

mesmo, no que diz respeito à atribuição ao patrimônio, de identidade nacional. 

Na atualidade encontramos a restauração como uma disciplina consolidada, mas ainda 

objeto de interpretações diferenciadas. Para Paolo Torsello, 
                                                             
31 “no milenar percurso histórico da arquitetura não se pode considerar a restauração dos monumentos como um 
produto, aliás, um subproduto cultural típico da civilização moderna. O fenômeno deve ser, por outro lado, 
reconduzido ao âmbito continuo das intervenções arquitetônicas sobre edifícios existentes que foram realizados 
em cada época”. Trad. Irene Thiago. DE ANGELIS D’OSSAT, Guglielmo. Restauro: architettura sulle 
preesistenze diversamente valutate nel tempo. Palladio, Roma, terza serie, anno XXVII, fasc. 2, 1978, p.54. 
32 Restaurare, (riparare), reparāre, renovārem sarcĭo (resarcĭo), sarsi, sartum; (rimetter in uso, in vigore), 
instaurāre, revocāre, in integrum restituěre - rimettere nelle condizioni di prima; (compensare, risarcire) risarcire; 
(reintegrare), reficěre;  (correggere) corrĭgo. BADELLINO, Oreste. Dizionario Italiano-Latino Georges-Calonghi. 
Torino: Rosenberg&Sellier, 1964. vol.II. 
33 CHOAY, Françoise. Trad. Luciano Vieira Machado. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade / 
Ed. Unesp, 2001. 
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In un secolo e mezzo di storia recente, il restauro è emerso come uno dei 

percorsi più suggestivi del pensiero sull’architettura e, sebbene non sia 

giunto a darsi uno statuto disciplinare formalizzato, ha tuttavia svolto una 

palese presenza provocatoria in sede teorica e tecnica.34 

Em seu livro “Che cos’è il restauro?”, o autor coloca nove estudiosos do campo (os 

militantes) em confronto, para responderem a pergunta: o que é o restauro na atualidade? 

Junto aos militantes (Amedeo Bellini, Giovanni Carbonara, Stella Casiello, Roberto Cecchi, 

Marco Dezzi Bardeschi, Paolo Fancelli, Paolo Marconi, Gianfranco Spagnesi Cimbolli e o 

próprio Paolo Torsello), o autor cita ainda os mestres (Paul Philippot, Renato Bonelli, 

Guglielmo De Angelis d’Ossat, Cesare Brandi, Piero Sanpaolesi, Roberto Pane), fundadores 

(Gustavo Giovannoni, Alois Riegl, Camillo Boito, William Morris, John Ruskin e Eugène 

Emmanuel Viollet-le-Duc) e documentos (Voto conclusivo del III Congresso degli Ingegneri e 

Architetti Italiani, Le Carte di Restauro, Commissione Francheschini: Commissione 

d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del 

paesaggio, Decreto legislativo 21 ottobre 1999 – no 490. Decreto legislativo 22 gennaio 2004 

– no 42) importantes para a definição da restauração e compreensão do seu campo 

disciplinar. 

Entre os militantes, encontram-se os atuais estudiosos do restauro no ambiente italiano, 

discípulos de seus mestres, aqueles que absorveram os conceitos dos pais fundadores do 

restauro, os debateram, os experimentaram e os amadureceram. Os pais fundadores com 

suas convicções defenderam suas teorias, criaram critérios e colocaram em prática suas 

ideias. 

                                                             
34 “em um século e meio de história recente, a restauração emergiu como um dos percursos mais sugestivos do 
pensamento sobre a arquitetura e, ainda que não tenha chegado a dar-se um estatuto disciplinar formalizado, 
desempenhou, entretanto, uma óbvia presença provocadora em termos de teoria e técnica“. Trad. Irene Thiago. 
TORSELLO, Paolo (org.). Che cos’`e il restauro? Nove studiosi a confronto. Venezia: Marsilio Editori, 2005, p. 53. 
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Hoje, no início do século XXI, o que se entende por restauro? 

Segundo a definição de restauração presente no artigo 9 da Carta de Restauro de Veneza, 

a premissa de conservar e revelar valores do monumento ou bem cultural (seja uma 

arquitetura, uma pintura, uma escultura) é algo compartilhado pelos pensadores do campo 

do restauro atual como forma de transmitir esse valor simbólico e memorial para o futuro.  

A restauração comporta mudanças, modificações, podendo ser de maior ou menor vulto de 

acordo com o estado do monumento original e sua destinação de uso; porém, o respeito 

pela matéria é outro critério em pauta na ação de restauro, seja ele estético ou histórico. As 

transformações podem estar ligadas à consolidação estrutural, minimização das patologias 

de degradação, facilitação da leitura do texto original. 

Stella Casiello35 salienta que a ampliação do campo disciplinar tem provocado um grande 

aumento na dialética inovação x conservação nas ações de intervenção e tornado a 

restauração uma ação cada vez mais complexa. 

Quanto aos mestres, responsáveis pelo embasamento do corpo teórico do campo disciplinar 

de restauro atual, eles tiveram a difícil tarefa de experimentar outras formas de intervenção 

quando os modelos então vigentes – da Carta de Restauro de Atenas (1931), de Giovannoni 

e seus antecessores – mostraram-se insuficientes para lidar com as grandes destruições 

deixadas ela 2ª Guerra Mundial. 

Roberto Pane e Cesare Brandi, mesmo antes do conflito mundial já acenavam para uma 

revisão em como lidar com a conservação e restauração das obras do passado. Brandi, com 

a criação do Istituto Centrale del Restauro (ICR)36, inaugurado em 193937, pode atuar 

                                                             
35 CASIELLO, Stella (a cura di). Restauro. Criteri, metodi, esperienze. Napoli: Electa Napoli, 1990. 
36 Desde 2007 o ICR passou a chamar-se Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR). Fonte: 
<http://www.icr.beniculturali.it/>. 
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diretamente sobre a obra de arte, sendo o primeiro a desenvolver princípios de restauro que 

deram origem a uma teoria, culminando com a publicação de sua Teoria da Restauração38. 

Em sua teoria define restauração como “o momento metodológico do reconhecimento da 

obra de arte, na sua consistência física e na sua dúplice polaridade estética e histórica, com 

vista a sua transmissão para o futuro”39. Anos antes havia escrito no texto “Il fondamento 

teórico del restauro”40 que 

Si intende generalmente per restauro qualsiasi attività svolta per prolungare 

la conservazione dei mezzi fisici ai quali è affidata la consistenza e la 

trasmissione dell’immagine artistica, e si può anche estenderne il concetto 

fino a comprendere la reintegrazione, quanto è più possibile approssimativa, 

di una mutila immagine artistica. 

Brandi atribui ao ato de restauro um juízo crítico: crítico para o reconhecimento da obra de 

arte em si, crítico para o julgamento da dúplice polaridade estética e histórica. Toda a sua 

teoria será embasada nesse princípio.  

Igualmente, Roberto Pane afirmará que a operação de restauro é um processo crítico e 

também criativo, individuando cada monumento como um caso único. Assim como Brandi, 

julga que o restauro do monumento é determinado pelos seus valores estéticos e históricos 

                                                                                                                                                                                              
37 RUSSO, Valentina. Gulio Carlo Argan. Restauro, critica, scienza. Firenze: Nardini Editore, 2009, p. 32 
38 Sua teoria foi publicada inicialmente em artigos no Bolettino dell’Istituto Centrale di Restauro, a partir de 1950. 
A primeira publicação como livro “Teoria del Restauro” se deu em 1963. No Brasil, a obra, traduzida por Beatriz 
Mugayar Kühl, foi publicada pela primeira vez em 2004. 
39 BRANDI, Cesare. Teoria da Restauração. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2004, p. 30.  
40 “Entende-se geralmente por restauração qualquer atividade desempenhada para prolongar a conservação de 
meios físicos aos quais é confiada a consistência e a transmissão da imagem artística, e pode-se ainda estender 
desta o conceito até compreender a reintegração, quanto e o mais possível aproximativa, de uma imagem 
artística mutilada”. Trad. Irene Thiago. Idem. Il fondamento teorico del restauro. Bollettino dell’Istituto Centrale di 
Restauro, Roma n. 1, 1950, p. 5. 
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e que só o juízo crítico de suas qualidades, de acordo com a individualidade da obra, poderá 

conduzir a intervenção ao absoluto rigor. 

Segundo Giovanni Carbonara,  

Il pensiero di Roberto Pane, oggi più attuale che mai: è il pensiero di un 

maestro che ha saputo conservarsi totalmente libero e critico; che ha saputo 

andare controcorrente e accettare il peso dell’incomprensione; che 

soprattutto ci ha offerto un antidoto prezioso contro tante pericolose 

derivazioni contemporanee, dovuto a ripensamenti teorici ma in gran parte 

anche all’inquinamento della nostra disciplina da parte di una, solo pochi 

anni fa, imprevedibile esplosione d’interessi economici41 

Carbonara ainda enfatiza a diferença entre Pane e Brandi. Com pensamentos similares, em 

Brandi o processo criativo ligado ao restauro encontra ressalvas, diferentemente do que 

acontece no pensamento de Pane, e em seguida também em Renato Bonelli, para quem a 

criatividade ligada à intervenção é parte indispensável da operação de restauro.  

Bonelli também terá um papel importante na conceituação da restauração. Em seu verbete 

Restauro Architettonico42, define arquitetura como obra de arte, e assim como Brandi e 

Pane, que deve ter seu valor reconhecido. Em sua acepção, o reconhecimento do valor da 

obra de arte é um ato crítico onde se definem as condições de intervenção pautadas no rigor 

                                                             
41 “O pensamento de Roberto Pane, hoje mais atual do que nunca: é o pensamento de um mestre que soube 
conservar-se totalmente livre e crítico; que soube ir contracorrente e aceitar o peso da incompreensão; que, 
sobretudo, nos ofereceu um antídoto precioso contra tantas perigosas derivações contemporâneas, devido a 
reconsiderações teóricas mas em grande parte também ao aniquilamento da nossa disciplina por parte de uma, 
há somente poucos anos, imprevisível explosão de interesses econômicos”. Trad. Irene Thiago. CARBONARA, 
Giovanni. Roberto Pane, Cesare Brandi e Il “Restauro Critico”. IN: CASIELLO, Stella; PANE, Andrea. RUSSO, 
Valentina (org.). Roberto Pane: tra storia e restauro. Architettura, città e paesaggio. Venezia: Marsilio, 2010, p. 
24. 
42 BONELLI, Renato. Il restauro architettonico. In: BRANDI, Cesare, et. Alii. Voce Restauro. In: Enciclopedia 
Universale dell’Arte, vol. XI, col. 322 e ss. Venezia-Roma, 1963, p. 344-351. 
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e respeito pelo monumento. Ao mesmo tempo, o restauro vem associado a um ato criativo 

onde as condições pré-estabelecidas assumem o caráter de posturas. Para Bonelli, quanto 

maior a dose de fantasia – referência ao ato criativo – maior o prejuízo ao monumento. A 

correta dosagem entre crítica e criatividade devem orientar as intervenções na preexistência 

histórica. Sendo o restauro uma operação pautada na conservação e revelação de valores 

do monumento, o ato crítico guiará o respeito pela preexistência, o controle das ações e as 

escolhas advindas da inovação, atitude esta que deve facilitar a leitura da obra: a fantasia 

ou a inovação, fruto da criatividade do arquiteto autor da intervenção vem associada ao 

controle e responsabilidade que garante a qualidade do projeto de restauro. 

O historiador da arte Paul Philippot compartilha da mesma tese de Brandi ao afirmar que o 

restauro é antes um problema crítico que técnico43, do mesmo modo que quando afirma que 

“determinare ciò che deve essere conservato e restaurato è, innanzitutto, riconoscere 
l’opera d’arte nella sua individualità (grifo nosso), il documento nel suo proprio 

significato”44. Seu entendimento do que é a intervenção de restauro também vai de encontro 

às afirmações de Pane em que cada monumento deve ser tratado como caso único. 

Na base do pensamento dos mestres e militantes referidos por Torsello, encontramos uma 

fundamentação quase que homogênea acerca da restauração. Os autores apresentam 

algumas diferenças entre seus conceitos e princípios, mas o embasamento parte de um 

ponto único: o ato de restaurar depende do reconhecimento do valor da obra e as ações 

entorno do monumento envolvem um juízo crítico; sempre há uma modificação, a ação tem 

como objetivo facilitar a leitura da obra e transmiti-la para as gerações futuras. 

                                                             
43 TORSELLO, Paolo (org.). Che cos’̀ e il restauro? Nove studiosi a confronto. Venezia: Marsilio Editori, 2005, p. 
61. 
44 “determinar o que deve ser conservado e restaurado é antes de tudo reconhecer a obra de arte na sua 
individualidade (grifo nosso), o documento no seu próprio significado”. Trad. Irene Thiago. Ibidem. 
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Também é necessário entender o que não é restauro, compreendendo se trata-se de uma 

intervenção da arquitetura contemporânea na preexistência, ou se é conservação e 

restauração dos monumentos entendida dentro dos preceitos de um campo disciplinar. O 

autor Giovanni Carbonara45 chama a atenção para o fato de que é necessário o 

estabelecimento de critérios como os de rigor metodológico, criatividade, valor reconhecido 

pela coletividade, vontade de perpetuar o bem às gerações futuras, não contraposição de 

restauro e projeto para verificação do caráter da intervenção, para estabelecer fundamentos 

ao se tratar do discurso entre antigo e novo. 

Para Solá-Morales, “a relação entre uma nova intervenção arquitetônica e a arquitetura já 

existente é um fenômeno que muda de acordo com os valores culturais atribuídos tanto ao 

significado da arquitetura histórica como às intenções da nova intervenção”46. A intenção do 

projeto, da intervenção, está intrinsicamente ligada ao “para que se restaura” – para 

preservar o objeto tal como ele é?; para lhe conferir um novo uso condizente com o 

ambiente ao qual está inserido?; para lhe dar uma nova vitalidade?; para rememorar sua 

importância história e artística?; para aproveitá-lo como matéria de uma nova 

contemporaneidade? 

E, para esse fim, usaremos a terminologia adotada por Giovanni Carbonara47: não podemos 

considerar restauro: ripristino (repristino), risarcimento (consolidação de uma estrutura), 

riparazione (reparação funcional de um objeto), reinvenzione (reinvenção) ou rifacimento 

(refazimento de uma obra). Nesses casos, pouco resta do monumento original face a 

                                                             
45 CARBONARA, Giovanni. Architettura e restauro oggi a confronto. Palladio, Roma, n.35, 2005, p.99-128. 
46 SOLÁ-MORALES, Ignasi de Do contraste à analogia: novos desdobramentos do conceito de intervenção 
arquitetônica IN NESBITT, Kate. Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica (1965-1995). São Paulo: 
Cosac Naify, 2006, p. 252-263. 
47 CARBONARA, Giovanni. Restauro Architettonico: principi e metodo. Roma: M.E. Architectural Book and 
Review, 2012, p. 82-83. 
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inovação projetual e transformação da matéria antiga como suporte da nova. São nesses 

casos que a dose de fantasia, a que se referia Bonelli, extrapola os limites do juízo crítico 

em relação ao monumento e o novo subjuga o ato conservativo e revelador de valores, pelo 

destaque dado à contemporaneidade.  

Nas ações elencadas acima não há o reconhecimento de valor estético/histórico/imaterial da 

obra preexistente como prevê o restauro, mas, sim, o simples aproveitamento funcional e 

econômico de suas estruturas físicas. 

Os conhecidos termos reuso, revitalização, recycling (reciclagem) e recuperação, segundo 

Carbonara48, são ações à margem do restauro propriamente dito, pois  são sempre 

motivadas por fatores práticos e econômicos, se afastando do principal motivo da 

restauração que é o da conservação do monumento  em sua autenticidade e com uma 

destinação útil compatível com seu texto original. 

Neste grupo (reuso, revitalização, reciclagem e recuperação) assim como nos demais 

exemplos (repristino, consolidação de uma estrutura, reparação funcional de um objeto, 

reinvenção ou refazimento de uma obra) que não consideramos restauro, a postura 

caracteriza-se apenas como uma intervenção em uma arquitetura preexistente – pois parte 

de um objeto físico que já ocupa um espaço-tempo –, porém não adota uma postura 

pautada nas prescrições do campo disciplinar de restauro, baseadas no reconhecimento da 

obra como obra de arte e na adoção de critérios para a conservação do monumento. 

As terminologias tutela, salvaguarda, preservação, manutenção programada, prevenção, 

também citadas por Carbonara, são ações ligadas ao restauro, mas não se referem ao ato 

em si. São meios de prevenir o restauro, proteger o monumento, conservar um restauro 

                                                             
48 CARBONARA, Giovanni. Restauro Architettonico: principi e metodo. Roma: M.E. Architectural Book and 
Review, 2012, p. 83 
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realizado – são operações ligadas à conservação do patrimônio de conscientização e 

orientação49. 

Desse modo, concluímos que, apesar de todo projeto de restauro ser uma intervenção na 

preexistência, não podemos afirmar que toda intervenção em monumentos preexistentes é 

um projeto de restauro, justamente pela conceituação realizada acima. 

Quando Giovanni Carbonara50 distingue o que é e o que não é restauro, percebemos que o 

campo é extremamente abrangente e que há uma infinidade de discursos de interlocução da 

arquitetura contemporânea com a arquitetura preexistente. No entanto, a quantidade de 

tipos de intervenção, fruto da escolha dos arquitetos e de seu processo criativo presente no 

projeto de restauro, não pode perder em qualidade, advinda da inserção dessas escolhas no 

campo teórico, legislativo e prático. 

Como as premissas disponíveis na Carta de Restauro de Veneza (documento basilar para 

as ações de intervenção) são passíveis de interpretação, não existe apenas um restauro 

correto, mas uma gama de escolhas que tem como intuito alcançar a intervenção mínima 

para a conservação do monumento. Pode haver mais de uma interpretação plausível 

pautada no rigor metodológico com respostas projetuais diversas uma vez que a ação de 

restauro faz parte de um processo de projetação, onde, associada à preservação da 

preexistência não pode deixar de aparecer a ação criativa do arquiteto.  

Ainda hoje, no debate sobre as questões de restauração, encontramos opiniões opostas 

sobre a legitimação do restauro como um projeto de arquitetura? Em Jornada de Estudos 

                                                             
49 CARBONARA, Giovanni. Restauro Architettonico: principi e metodo. Roma: M.E. Architectural Book and 
Review, 2012, p. 83 
50 CARBONARA, Giovanni. Architettura e restauro oggi a confronto. Palladio, Roma, n.35, 2005, p.99-128. 
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realizada em 1994, profere Gaetano Miarelli Mariani: “il restauro dei monumenti architettonici 

appartiene, in modo naturale ed includibile, al território dell’architettura”51. 

Seu discurso respondia uma das três proposições colocadas aos participantes: o 

pertencimento do restauro arquitetônico ao campo do projeto; relação do 

conhecimento/projeto/intervenção de restauro e o problema da formação. 

O tema é controverso e tem divido as opiniões da cultura da restauração. Um restauro nada 

mais é do que um ato criativo  que propõe uma arquitetura nova (seja ela uma modificação 

mínima ou de maior vulto) sobre uma arquitetura já existente: a intervenção revela-se como 

a presença da atualidade frente àquele bem.  

A Carta de Veneza, ao dizer que a restauração “tem como objetivo conservar e revelar os 

valores estéticos e históricos do monumento e fundamenta-se no respeito ao material 

original e aos documentos autênticos” não deixa claro o pertencimento da ação de restauro 

ao campo da projetação. E a esta falta de objetividade se acrescenta que  

a conservação e a restauração dos monumentos constituem uma disciplina 

que reclama a colaboração de todas as ciências e técnicas que possam 

contribuir para o estudo e a salvaguarda do patrimônio52.  

De fato, a restauração é um campo onde devem atuar diversas disciplinas para que sejam 

criadas condições de aprofundamento: do conhecimento matérico do monumento (com a 

ajuda da engenharia e das ciências químicas e físicas); da crítica sobre seus aspectos 

estéticos e históricos (conhecimento da história da arquitetura); das razões de tutela e 

                                                             
51 “o restauro dos monumentos arquitetônicos pertence, de modo natural, ao território da arquitetura”. Trad. da 
autora. DAVID, Paola Raffaela; GIGLI, Laura. Il progetto di restauro. Atti della giornata di studi, San Michele, 15 
dicembre 1994. Roma: Gangemi Editore, 1994, p. 23. 
52 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (Iphan). Cartas Patrimoniais. 3°ed. rev. 
aum. – Rio de Janeiro: Iphan, 2004, p. 92. 
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conservação (em referência à crítica, história e arqueologia). Todas essas disciplinas 

servirão de suporte para a materialização de um “projeto” de restauro no qual a prática será 

legitimada pela arquitetura. 

Todo projeto de restauro se dá através da complementação do antigo com o novo, qualquer 

que seja a dimensão da intervenção. Toda restauração gera uma modificação no 

monumento e essa mudança deve ser objeto de projeto, do ato criativo previamente 

estabelecido. Tanto o projeto de restauro como o projeto do novo pressupõe uma 

metodologia em que o ato de projetar é subsidiado por critérios, legislação, programa, 

composição, história, função. Porém, na restauração, a criatividade ligada ao ato de projetar 

também deve lidar com a operação conservativa, de revelação de valores de integração de 

lacunas/remoção de acréscimos pautados no respeito e juízo crítico em relação ao 

monumento. E é isso que diferencia um projeto de restauro arquitetônico de um projeto 

arquitetônico do novo – o que Paul Philippot chama de reconhecimento do outro53.  

O restauro parte de uma entidade preexistente, onde ocorrerão as ações de transformação 

guiadas pela reversibilidade, mínima intervenção, distinguibilidade e compatibilidade de 

materiais, após a revisão crítica do texto original. Quando Philippot coloca o reconhecimento 

do outro, é justamente a interpretação da matéria, em seus aspectos estético, histórico, 

econômico e espiritual que deverão ser interpretados e avaliados para que as ações de 

intervenção resultem um bom projeto de restauro. 

De acordo com Giovanni Carbonara, a conservação e a restauração implicarão em 

mudanças na estrutura e no aspecto do monumento. As decisões de modificação envolvem 

a formação de um profissional que seja conhecedor das normas de segurança, dos sistemas 

                                                             
53 CARBONARA, Giovanni. Architettura e restauro oggi a confronto. Palladio, Roma, n.35, 2005. 
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de infraestrutura, das prescritivas de acessibilidade e, acima de tudo, que tenha crítica e 

autocrítica para solucionar essas questões do ponto de vista estético –  

in realtà complessa come l’architettura, la risposta a queste esigenze passa 

attraverso un momento consapevole di progettazione, per quanto  intesa a 

fini conservativi e restaurativi, non astrattamente manipolativi o 

reconfigurativi”, o arquiteto deve ser “paziente nell’ascoltare la preesistenza 

e sensibile, soprattuto consapevole d’intervenire su preziose testimonianze 

materiali di civiltà e d’arte54. 

Há diferença entre um projeto de restauro e a projetação do novo. O primeiro trabalha com 

uma matéria preexistente, com carga histórica e artística, que está submetida a uma 

legislação específica e possui um significado memorial e simbólico para uma determinada 

coletividade. No projeto do novo, uma matéria nova será construída e, a partir da sua 

consolidação, é que poderá criar vínculos com a coletividade e tornar-se testemunho 

material e espiritual de seu tempo. No entanto, ambos são projetos de arquitetura, devem 

seguir legislações urbanísticas e de edificação, conhecimento e respeito pelo entorno, 

agenciamento de programas definidos pelo cliente, incorporação de técnicas e materiais 

construtivos compatíveis com os projetos.  

 

 

 

                                                             
54 “em uma realidade complexa como a arquitetura, a resposta a esta exigência passa por um momento 
consciente de projeto, uma vez que compreendida com fins conservativos e restaurativos, não abstratamente 
manipulativos ou reconfigurados, o arquiteto deve ser paciente no escutar a preexistência e sensível, sobretudo 
consciente de estar intervindo sobre preciosos testemunhos materiais de civilização e de arte”. Trad. Irene 
Thiago. CARBONARA, Giovanni. Preesistenze e progetto architettonico. In: MALFONA, Lina. Per una definizione 
del progetto. Roma: Edizioni Kappa, 2010, p.17. 
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1.3. O cenário internacional atual 

As modalidades de aproximação entre arquiteturas de diferentes épocas tem se utilizado 

das mais variadas construções linguísticas, como acabamos de relatar no item anterior. E foi 

a partir dessa concordância de palavras que Lucia Serafini analisou “Il destino della 

preesistenza nel restauro contemporâneo”55: utilizando-se dos vocábulos “staccate” 

(destacado), “sopra” (sobre), “acanto” (ao lado), “mezzo” (no interior), “tra” (entre), a autora 

coloca que o restauro atual está sujeito a experimentação de operações projetuais de 

sobreposição, justaposição e intrusão. 

Claudio Varagnoli, alguns anos antes, através do que chama de modalidades, também 

iniciou um estudo na tentativa de separar as intervenções na preexistência a partir de 

características em comum. 

Ele conclui que o diálogo entre arquitetura contemporânea e monumento histórico não pode 

se justificar só pelo produto final, mas deve ser produto do rigor metodológico, valor 

reconhecido pela coletividade, preservação dos extratos da história, forma e composição a 

partir de um juízo crítico da obra do passa  do.56 

A partir de exemplos concretos do que chama de intervenções modernas em contextos 

antigos, Claudio Varagnoli (Apêndice 5.1) adota seis modalidades tipológicas: 1. 

“Guscio/contenitore”57 (casca/contentor), onde o monumento torna-se um invólucro da nova 

arquitetura, havendo uma relação de autonomia entre novo e o antigo que pode oscilar entre  

                                                             
55 SERAFINI, Lucia. Sopra, accanto, con l’antico. Il destino della preesistenza nel restauro contemporaneo. In: 
FERLENGA, Allberto; VASSALLO, Eugenio; SCHELLINO, Francesca (org.). Antico e Nuovo. Architetture e 
Architettura. Atti del Convegno “Antico e Nuovo. Architetture e Architettura”,  Venezia 31 de marzo – 3 aprile 
2004, 2vol. Padova: II Poligrafo, 2007. 
56 VARAGNOLI, Claudio. Edifici da Edifici: la ricezione del passato nell’architettura italiana, 1990-2000. L’industria 
delle costruzioni, Roma, anno XXXVI, n.368, nov./dic. 2002, p.5. 
57 Ibidem, p.6. 

Figura 002 – Auditório Niccolò Paganini, 
Parma/Itália, exemplo de “contenitore”. Foto da 

autora 

Figura 003 – Igreja Santa Maria del Gesù, 
Modica/Itália, exemplo de “decodificazione”. 

Fonte: L’industria delle costruzioni, Roma, n.368, 
2002, p. 30 
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Figura 006 – Museu de Arte, Rivoli/Itália, 
exemplo de “differenziazione di linguaggio”. Foto 

da autora 

Figura 004 – Basilica de San Vicenzo di Galliano di Cantú/Itália, 
exemplo de “riconstruzione”. Fonte: 

<http://www.lombardiabeniculturali.it> 

Figura 005 – Quarteirão San Michele, Pise/Itália, exemplo de 
“restituizione”. Foto da autora 
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a indiferença e o respeito; 2. “Decodificazione” (decodificação), quando a intervenção é 

guiada pela interpretação das características fornecidas pelo monumento; 

3.“Differenziazione di linguaggio”58 (diferenciação de linguagem) é a modalidade que o autor 

caracteriza como clássica, onde o novo dá suporte para a compreensão do texto antigo; em 

4. “Riconstruzione” (reconstrução) e 5. “Restituzione” (restituição), que no texto aparecem 

como uma única modalidade, mas que aqui, para facilitar a comparação posterior, 

colocaremos como classes separadas, dizem respeito a intervenções em preexistências em 

ruínas com a presença de grandes lacunas, caracterizadas em recompor parte ou o todo do 

monumento através de operações que podem ser repristinatórias ou de releitura do 

fragmento. A última modalidade, onde o “progetto contemporâneo sembra avere uma 

funzione straniante” 59 que o autor chama de 6. “Dislocazione”60 (deformação), a relação 

entre novo e antigo é pautada em ações com grande carga simbólica, onde a inserção do 

novo, ao mesmo tempo em que mantém uma discordância linguística com o monumento, 

tem a função de sugerir a sua continuidade compositiva.  

O autor descreve o cenário do restauro monumental usando a expressão “vida difícil”61, em 

que a relação entre o projeto moderno o de conservação preza mais pela criatividade que 

pela objetividade do restauro, tornando-se esse fato a justificativa para os problemas que se 

observa no diálogo entre antigo e novo. 

                                                             
58 VARAGNOLI, Claudio. Edifici da Edifici: la ricezione del passato nell’architettura italiana, 1990-2000. L’industria 
delle costruzioni, Roma, anno XXXVI, n.368, nov./dic. 2002, p. 7. 
59 “projeto contemporâneo parece ter uma função de estranhamento”. Trad. Irene Thiago. Informação pessoal. 
Conferência proferida na Faculdade de Arquitetura da “Sapienza” Università di Roma (abril/2013). 
60 Informação pessoal. Conferência proferida na Faculdade de Arquitetura da “Sapienza” Università di Roma 
(abril/2013). 
61 VARAGNOLI, Claudio, op. cit., p.4. 

Figura 007 – Villa di Poggio a Caiano, 
Itália, exemplo de “dislocazione”. Fonte: 

Casabella, n. 690, 2001, p. 10 
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Em outro texto62, Varagnoli cita alguns dos motivos que caracterizam as atuais intervenções 

nos monumentos e fazem com que o antigo seja “fagocitado” pelo novo: a falta de pesquisa 

e conhecimento aprofundado do monumento; o forte caráter de autorreferência do projeto 

contemporâneo; a absoluta indiferença às Cartas de Restauro; e o uso do princípio da 

distinguibilidade como oportunismo teórico63. 

Os arquitetos autores da intervenção, escorando-se no princípio da distinguibilidade, 

procuram justificar suas inovações junto ao monumento, mas, no fundo, o excesso e a 

exacerbação da arquitetura contemporânea junto à preexistente nada mais é que um 

registro da marca daquele que ali interviu, uma assinatura do novo. 

São inúmeros os exemplos em que a aproximação da arquitetura contemporânea à 

arquitetura histórica, em diálogos do antigo e novo, procura quase que anular o tempo 

passado e reconstruir uma nova história, apagando os vestígios preexistentes e dando 

grande protagonismo à inovação.   

O Mercado de Santa Caterina, em Barcelona (Espanha), a Fundación La Caixa, em Madri 

(Espanha) e o Museo delle Arti del XXI Secolo (MAXXI), em Roma (Itália), são exemplos 

onde a intervenção, com a incorporação de elementos compositivos que alteram 

significativamente o documento do passado, chama atenção para a arquitetura nova.  

No recém-inaugurado Museu de Arte do Rio (MAR), na Praça Mauá, apesar de um dos 

prédios antigos que compõem o conjunto ter sido preservado em sua composição original 

                                                             
62 VARAGNOLI, Claudio. Antichi Edifici, Nuovi Progetti. Realizzazioni e posizioni teoriche dagli anni novanta ad 
oggi IN: FERLENGA, Allberto; VASSALLO, Eugenio; SCHELLINO, Francesca (org.). Antico e Nuovo. Architetture 
e Architettura. Atti del Convegno “Antico e Nuovo. Architetture e Architettura”,  Venezia 31 de marzo – 3 aprile 
2004, 2vol. Padova: II Poligrafo, 2007. 
63 Ibidem. 

Figura 008 – Mercado de Santa Caterina, 
Barcelona/Espanha. Foto da autora 

 

Figura 009 – Museu MAXXI, Roma/Itália. Foto 
da autora 
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externa, uma grande laje ondulante sobre a cobertura de ambos, marca a posição dos 

arquitetos autores da intervenção no presente histórico. 

Algumas soluções de museografia e adequação de edifícios a espaços culturais, reféns das 

novas tecnologias e da interação multi mídia, como o Museu das Telecomunicações do Rio 

de Janeiro, RJ, ou o próprio Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo SP (objeto de 

estudo deste trabalho), dotam a arquitetura histórica de uma nova roupagem que tolhe suas 

referências formais, compositivas e documentais em seu espaço interior. 

O Hotel Fouquet’s Barriere, em Paris (França), cujo edifício originalmente abrigava um  

restaurante, teve sua fachada substituída por fechamentos de concreto pré-fabricado (uma 

reprodução da fachada original) acrescida de grandes recortes de vidro, sem estabelecer 

um diálogo com o desenho preexistente, mas fruto da nova apropriação interior do espaço e 

da nova necessidade de aberturas.  

No editorial do número 110 da Revista Arquitectura Viva64, Luiz Fernández-Galiano escreve 

que  

no hay arquitectura sin destrucción, como no hay carpinteiro sin leñador, no 

cocinero sin matarife, y em esa condición violenta reside su grandeza 

culpable. Al cabo, el organismo construído requiere la mutación para 

acomodarse al cambio de forma no demasiado distinta al invertebrado que 

muda el exoesqueleto cuando éste dificulta el crescimento, y sus cáscaras 

vacías no tienen outro destino que la descomposición y el reciclaje, roídas 

como ruinas vejadas por el tempo u docilmente entregadas a la cadena del 

flujo de información y de materia al que llamamos vida. [...] El passado 

reside em el presente como el presente es um molde del futuro, y esa 

                                                             
64 Arquitectura Viva, n. 110, Barcelona, 2006. Número “Pasado presente”.  

Figura 010 – Fundación La Caixa, 
Madri/Espanha. Foto da autora 

 

Figura 011 – Hotel Fouquet’s, 
Paris/França. Foto da autora 
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continuidade del devenir em el tempo reune la violência traumática del 

cambio com la resistência perezosa a la mudanza.65 

 

 

  

                                                             
65 “não há arquitetura sem destruição, como não há carpinteiro sem lenhador, cozinheiro sem matadouro, e 
nessa condição violenta reside sua grandeza culpada. No final, o organismo construído requer a mutação para 
acomodar-se à mudança de forma não muito distinta de um invertebrado que muda seu exoesqueleto quando 
este dificulta seu crescimento, e sua casca vazia não tem outro destino a não ser o da decomposição e a 
reciclagem, deterioradas como ruínas menosprezadas pelo tempo e docemente entregues a uma corrente de 
fluxo de informação e matéria que chamamos vida [...] O passado reside no presente como o presente é um 
molde do futuro, e essa continuidade da evolução do tempo reúne a violência traumática da mudança com a 
resistência preguiçosa à mudança”. Trad. da autora. FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis. Uma historia de violência. 
Arquitectura Viva, Madrid, n. 110, 2006. Número “Pasado presente”, p. 3. 

Figura 012 – Museu MAR. Foto da autora 
 

Figura 013 e 014 – Museu das 
Telecomunicações, Rio de Janeiro/RJ: vista 

interna e externa. Foto da autora 
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Sabemos que toda intervenção em um monumento comporta mudanças em sua 

configuração original, mesmo quando a ação tem como objetivo apenas a conservação. No 

entanto toda ação diante do monumento, mais ou menos invasiva, deve seguir critérios 

embasados no respeito pela obra e seus valores. 

No recente livro “Architettura d’Oggi e Restauro. Un confronto antico-nuovo”66, Giovanni 

Carbonara procura definir justamente este papel da arquitetura contemporânea junto aos 

monumentos do passado, como forma de avaliar o diálogo entre antigo e novo em 

intervenções na preexistência edilícia. Partindo da argumentação dos principais teóricos do 

campo, o autor reflete sobre o estado atual da questão concluindo que há uma falta de 

unidade de método entre restauro e projeto do novo e enfocando que é necessário um 

conhecimento especializado das teorias de restauro, crítica arquitetônica e  conceitos da 

filosofia para afrontar as ações de conservação. 

Os atuais abusos em relação ao patrimônio, frutos da indústria do consumo, do ócio e da 

arquitetura midiática, dão um novo papel ao passado frente à arquitetura do presente: servir 

como suporte para essas novas manifestações de grande carga simbólica. Diante dessa 

constatação, Carbonara inicia um percurso de discussão sobre os limites da modificação do 

antigo face à aproximação do novo, fundamental para a construção de classes de categorias 

de intervenção, que são a base para esta tese. 

As teorias de restauro, seus pensadores – mestres e militantes –, os inúmeros documentos 

e cartas com prescritivas de salvaguarda e conservação do passado vêm, ao longo da 

história, operando as ações de intervenção e buscando encontrar o equilíbrio entre antigo e 

novo, permanência e inovação, tradição e mudança; vêm buscando encontrar os limites 

                                                             
66 CARBONARA, Giovanni. Architettura D’Oggi e Restauro. Un confronto antico-nuovo. Torino: UTET Scienze 
Tecniche, 2011. 
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para a ação. Os limites da intervenção derivam da consciência e compreensão adquiridas a 

partir do conhecimento a fundo sobre o monumento e vão, retomando o artigo 9 da Carta de 

Veneza67, até onde começa a hipótese; as escolhas de intervenção devem ser pautadas no 

menor prejuízo à preexistência.   

Ao introduzir suas categorias e exemplos de intervenção, Giovanni Carbonara faz referência 

aos estudos de Claudio Varagnoli68 que, conforme citado anteriormente, em 2002 foi o 

primeiro a traçar uma tentativa de definição de categorias de análise de interpretação das 

intervenções na preexistência69 e a Lucia Serafini que, no Congresso “Antico e Nuovo. 

Architetture e Architettura”, realizado em Veneza em 2007, faz um breve aceno sobre 

algumas modalidades de intervenção.  

Carbonara (Apêndice 5.2) embasa sua classificação em categorias distintas do diálogo 

antigo-novo, algo que o próprio autor chama de provisório pela natureza do tema, “fenomeni 

osmotici dove tutto dipende dalla concentrazione salina dei diversi liquidi messi in 

comunicazione”70. São cinco categorias que, por sua vez, são divididas em subcategorias 

que partem, no sentido progressivo, da avaliação da capacidade de respeito, do 

compromisso com o monumento, do juízo crítico do mesmo ao rigor metológico aplicado na 

intervenção.  

                                                             
67 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (Iphan). Cartas Patrimoniais. 3°ed. rev. 
aum. – Rio de Janeiro: Iphan, 2004, p. 93. 
68 Claudio Varagnoli também é referência para o desenvolvimento desta tese. 
69 O autor também cita os estudos estrangeiros de Beatriz Mugayar Kühl (São Paulo, Brasil) e Ascención 
Hernandez Martinez (Zaragoza, Espanha). 
70 “fenômenos de osmose, onde tudo depende da concentração salina dos diversos líquidos em comunicação”. 
Trad. Irene Thiago. CARBONARA, Giovanni. Architettura D’Oggi e Restauro. Un confronto antico-nuovo. Torino: 
UTET Scienze Tecniche, 2011, p.111.  

Figura 015 – Royal Ontario Museum, 
Canadá, exemplo de 

“contrasto/opposizione”. Fonte: 
<http://daniel-libeskind.com/projects> 

 

Figura 016 – Palavela, Torino/Itália, 
exemplo de “distacco/indifferenza”.  

Foto da autora 
 

Figura 017 – Centrale Montmartini/Musei 
Capitolini, Roma/Itália, exemplo de  

“distinzione/Non assonanza”.  Foto da 
autora 
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A primeiras delas “Autonomia/Dissonanza””(autonomia/dissonância), é dividida em três 

subcategorias (Contrasto/Opposizione; Distacco/Indifferenza; Distinzione/Non Assonanza)71 

e caracteriza-se por intervenções que vão da discordância linguística entre antigo e novo, 

inserções que assemelham-se a contaminações ou convivência parasitária à total autonomia  

entre a arquitetura do passado e a nova arquitetura72. Em geral, essas intervenções são 

pautadas na mudança de uso do monumento original e em menor respeito pelas instâncias 

estética e histórica. Em um panorama geral, aproximam-se mais de uma mera intervenção 

na preexistência e afastam-se do que poderia ser chamado de restauro. 

Na categoria “Assimilazione/Consonanza” (assimilação/consonância), também dividida em 

três subcategorias (Mimesi/Ripristino; Analogia/Tradizione; Restituzione tipologica)73, as 

intervenções baseiam-se na apreensão do repertório linguístico fornecido pelo passado 

através do repristino, da recuperação dos princípios compositivos ou do arquétipo linguístico 

do monumento74. Nesses casos, há uma prevalência da manutenção do uso original do 

edifício, porém o rigor e juízo crítico em relação aos princípios de restauro e às instâncias 

estética e histórica ficam comprometidos.  

A terceira categoria é aquela onde se encontram as modalidades do verdadeiro e próprio 

restauro crítico-conservativo. Em “Rapporto dialettico/Reintegrazione dell’immagine” (relação 

dialética/reintegração da imagem) onde encontramos as subcategorias Dialettica critico-

creativa/Reinterpretazione; Filologia Progettuale/Coestensione e Reintegrazione 

                                                             
71 Contrate/oposição; destaque/indiferença; distinção/não assonância. Trad. da autora. 
72 CARBONARA, Giovanni. Architettura D’Oggi e Restauro. Un confronto antico-nuovo. Torino: UTET Scienze 
Tecniche, 2011, p.111-115. 
73 Mimese/repristino; analogia/tradição; restituição tipológica. Trad. da autora. 
74 CARBONARA, Giovanni, op. cit., p. 115-118. 

Figura 018 – Igreja Cristo Salvador, Moscou, 
Rússia, exemplo de “mimesi/ripristino”. 

Fonte: <http://pt.wikipedia.org> 
 

Figura 019 – Banco da Espanha, 
Madri/Espanha, exemplo de 
“analogia/tradizione”. Fonte: 
<http://www.madrid-hotel.it> 

 

Figura 020 – Teatro Romano de Sagunto, 
Espanha, exemplo de “restituizione 

tipológica”. Fonte: Abitare, 400, 2000, p.19 
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dell’immagine/Accompagnamento conservativo75,  há um maior rigor na aproximação do 

antigo-novo; as intervenções são fundamentadas na correta leitura do monumento, na 

compreensão da sua história e seus valores estéticos pois, nas três tipologias, com cargas 

diferentes de interpretação, é o próprio monumento que dá as diretrizes para a arquitetura 

contemporânea interagir com o passado76.  

Na categoria “Non-intervento direto”77 (intervenção não direta), dividida em Conservazione 

imateriale/presentazione e Intervento ‘ambientale’/sistemazione indiretta78 são agrupadas as 

ações de caráter minimalista, onde a intervenção edilícia sobre o monumento é quase 

inexistente. 

A última categoria – “Casi Particolari”79 (casos particolares), engloba intervenções na 

preexistência de caráter especial e não inseridas em nenhuma das categorias  anteriores. É 

o caso do “restauro do moderno” – atualmente inserido no debate dos casos de restauro, 

uma vez que o moderno passa a fazer parte da história e está sujeito à ação do tempo e ao 

juízo de valor adquirindo caráter de monumento.  

Ainda encontramos as subcategorias “restauro urbano”, “restauro de parques e jardins” e 

“cópia dos monumentos históricos”, cada uma delas inserida na discussão inicial descrita, 

mas, também, sujeitas a um alargamento das questões com características particulares em 

cada caso.  

                                                             
75 Dialética critico-conservativa/reinterpretação; filologia projetual/coextensão; reintegração da 
imagem/acompanhamento conservativo. Trad. da autora. Ibidem, p. 118-124. 
76 Essas três primeiras categorias são as classes de interpretação da intervenção que nortearão, junto com as 
modalidades elencadas por Claudio Varagnoli, os estudos dessa tese. 
77 CARBONARA, Giovanni. Architettura D’Oggi e Restauro. Un confronto antico-nuovo. Torino: UTET Scienze 
Tecniche, 2011, p. 124-125. 
78 Conservação immaterial/apresentação; intervenção ambiental/ordenamento indireto. Trad. da autora. 
79 CARBONARA, Giovanni op. cit., p. 125-137. 

Figura 021 – Scuderie Aldobrandini, 
Frascati/Itália, exemplo de “reinterpretazione”. 

Foto da autora 
 

Figura 022– Complexo Museuográfico Santa 
Maria della Scala, Siena/Itália, exemplo de 

“coestensione”. Foto da autora 
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Ao final do estudo, Carbonara conclui que toda realização onde há a interação entre antigo e 

novo deve partir de critérios bem definidos a partir do campo disciplinar do restauro, mas 

também nota que na prática o que acontece é que “è il nuovo a dettare le regole e a dare 

rinnovato senso alla preesistenza, con il che ci si coloca súbito fuori del restauro, per il qual 

la preesistenza costituisce già in sé e per sé um valore”.80 

O deslocamento entre uma instância e outra – a estética e a histórica – é algo que vemos 

presente até hoje nos projetos de intervenção em obras do passado, comprovando que 

qualquer ação desse caráter é fruto de um juízo de valor proveniente do processo criativo 

desenvolvido pelo profissional da restauração, desde que haja o rigor metodológico 

proveniente da perfeita releitura do bem e da interpretação correta das cartas e legislação 

vigentes. Transitar entre as instâncias faz parte do restauro – ora dando preferência a uma, 

ora a outra –, desde que esse movimento não ultrapasse os limites da intervenção.  

 

1.4. Avaliação do cenário brasileiro: intervenções nas preexistências históricas 

Para discutir esse fenômeno no Brasil, o plano inicial de trabalho definiu como recorte 

geográfico e temporal, a produção arquitetônica brasileira em programas de intervenção em 

edifícios de valor histórico e artístico no período compreendido entre os anos 1980 a 2000. 

Delimitou-se, como início desses recortes, o projeto do Serviço Social do Comércio (Sesc) 

Pompéia, da arquiteta Lina Bo Bardi, de 1977, considerado um projeto de êxito que marca a 

                                                             
80 “é o novo a ditar as regras e a dar sentido renovado à preexistência, com o que nos colocamos imediatamente 
fora da restauração, para a qual a preexistência constitui já em si e por si um valor”. Trad. Irene Thiago. 
CARBONARA, Giovanni. Architettura D’Oggi e Restauro. Un confronto antico-nuovo. Torino: UTET Scienze 
Tecniche, 2011, p. 139.  

Figura 023 – Neues Museum, Berlim/Alemanha, 
exemplo de “reintegrazione dell’immagine”. Foto da 

autora 
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produção nacional na concepção de projetos de intervenção em edifícios preexistentes81, 

estimulando o debate da aproximação da arquitetura contemporânea à arquitetura histórica. 

Um levantamento inicial de obras/projetos e seus autores (arquitetos/escritórios de 

arquitetura), realizado a partir de publicações de relevância no campo da arquitetura82 foi 

iniciado ainda no período do mestrado em 2007. E foi esse primeiro banco de dados que 

motivou a escolha do objeto de estudo, o escritório Brasil Arquitetura, por sua produção se 

destacar em quantidade e qualidade diante do contexto geral pesquisado. O primeiro banco 

de dados contava com duas seções: uma para intervenções nacionais e outra para 

intervenções internacionais. 

Essa primeira sistematização, uma primeira aproximação ao tema, tinha como objetivo 

mapear intervenções em edifícios de interesses histórico e artístico; uma seleção mais 

refinada seria feita em um segundo momento. A adoção da pesquisa em periódico levou em 

conta o papel que as revistas de arquitetura e urbanismo têm como difusores e críticos da 

produção arquitetônica vigente, além da sua periodicidade. Inseridos em um ambiente 

cultural, através de uma coleção de um determinado periódico é possível retomar boa parte 

da história da arquitetura daquele determinado momento. 

                                                             
81 Maria Alice Junqueira Bastos destaca “sua importância em relação aos rumos da arquitetura contemporânea 
brasileira mais e mais valorizada”. In: BASTOS, Maria Alice Junqueira. Pós-Brasília – Rumos da Arquitetura 
Brasileira. São Paulo: Perspectiva: Fapesp, 2003, p. 87. A mesma autora, junto com Ruth Verde Zein, salienta 
que “o arcabouço da fábrica de tambores dos anos de 1940 se mostrou perfeitamente adaptado ao novo 
programa de centro de cultura e lazer”; os edifícios novos compõem com os antigos; a brutalidade das torres é 
amenizada pelo detalhamento cuidadoso. As lições são muitas, sendo talvez, a principal, a proposta do convívio 
com o existente, ou seja, com a cidade e sua dose de caos. BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. 
Brasil: Arquiteturas após 1950. São Paulo: Perspectiva, 2010, p. 211. O catálogo da Revista Projeto Arquiteturas 
no Brasil/anos 80, apresenta a obra do Sesc como “o momento mais marcante na arquitetura paulista desta 
década. O rigor e a concisão característicos da autora se adoçam, nas áreas recicladas, com a delicadeza de 
trato dos pormenores que dão vida aos monumentos”. SEGAWA, Hugo (org.). Arquiteturas no Brasil/anos 80. 
São Paulo: Projeto, 1988, p. D-2. 
82 Para o mapeamento foi utilizada como fonte a coleção da Revista Projeto, depois denominada Projeto & 
Design; AU Arquitetura e Urbanismo e Finestra Brasil. 
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Com o início das pesquisas para o doutorado, o banco de dados iniciado no mestrado foi 

retomado e ajustado para o recorte geográfico e o arco temporal estabelecido (1980-2010) 

pela tese. O mapeamento atingido ajudou a criar uma amostragem de 171 intervenções, 

entre obras realizadas e projetos não executados. Essas intervenções foram classificadas, 

em forma de tabela, com os seguintes dados: nome atual do monumento; local (cidade e 

estado); uso original; fase construtiva (colonial, eclética, industrial, moderna); ano da 

intervenção; autor da intervenção; uso atual; imagens da intervenção. 

A partir desses dados preliminares, foram excluídos os projetos não-executados, e o 

mapeamento passou a contar com 125 obras construídas. Optou-se por essa exclusão, pois 

o objetivo da tese era estudar obras realizadas no recorte; os projetos não-executados, em 

geral não forneceriam um dado concreto. 

Com base nas prescritivas da Carta de Veneza e nas orientações do campo disciplinar de 

restauro italiano, em especial, tomando com referência os recentes estudos de Giovanni 

Carbonara e Claudio Varagnoli83, foi possível rever as 125 obras e identificar dentre as 

posturas adotadas na intervenção de cada uma delas qual era a mais significativa, qual era 

aquela que caracterizava o diálogo entre antigo o novo.  

As principais premissas integrantes da Carta de Restauro de Veneza, fruto das disposições 

resultantes do debate no pós-guerra, principalmente àquele proposto pelos expoentes do 

Restauro Crítico, nortearam a identificação das posturas recorrentes nas obras do 

mapeamento. Cada intervenção foi avaliada nos seguintes aspectos: segundo sua 

destinação útil na atualidade, um dos principais motivos do projeto de intervenção; quanto à 

                                                             
83 CARBONARA, Giovanni. Architettura D’Oggi e Restauro. Un confronto antico-nuovo. Torino: UTET Scienze 
Tecniche, 2011 e Restauro Architettonico: principi e metodo. Roma: M.E. Architectural Book and Review, 2012. 
VARAGNOLI, Claudio. Edifici da Edifici: la ricezione del passato nell’architettura italiana, 1990-2000. L’industria 
delle costruzioni, Roma, anno XXXVI, n.368, p.4-15, nov./dic. 2002. 



84 
 
alteração da gramática original do monumento em relação as suas características estéticas 

e históricas; quanto ao julgamento histórico-crítico em remover acréscimos e reintegrar 

lacunas; sobre a adoção de materiais e técnicas adequados; e sobre a volumetria final da 

obra no que diz respeito ao seu aspecto formal. 

Essa avaliação resultou em algumas modalidades de diálogo que deram origem a oito 

tendências de intervenção mais recorrentes no conjunto total de 125 obras. As modalidades 

de diálogo foram inicialmente denominadas a partir da ação de intervenção de maior 

relevância no monumento: 

1. conservação de grande parte das características originais do monumento e 

adequação de infraestrutura e acessibilidade; 

2. recuperação das características originais do monumento deturpado por degradação, 

falta de manutenção ou mau uso; 

3. adequação do monumento ao novo uso; 

4. inserção do novo na estrutura antiga; 

5. retorno à configuração/estilo/período anterior;  

6. finalização de partes não executadas do projeto original. 

Foram criados seis grupos que, na sequência, foram analisados individualmente. O grupo 2, 

com o maior número de obras, e também o mais heterogêneo, deu origem a três subgrupos: 

2.1. o antigo fornece subsídios para a construção do novo; 

2.2. relação de diálogo entre antigo e novo; 

2.3. a construção do novo suprime o antigo. 

Com as obras divididas em oito grupos (cinco grupos iniciais mais três subgrupos) com 

características semelhantes entre si, não totalmente rígidos, mas que, de alguma forma, 
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pudessem facilitar a leitura das tendências e caracterizar o panorama de intervenções no 

Brasil. Esses grupos não são considerados como fechados, pois uma obra pode transitar 

por mais de uma tendência, porém o elemento de maior destaque na intervenção é aquele 

que determina a que tendência pertence a obra. 

Inicialmente, havíamos adotado a terminologia família, em vez de tendência. Com a 

definição das oito “famílias”, passamos a chamá-las de categorias. Após um estudo de 

significados, com o auxílio da filosofia, optamos pelo termo ‘tendência’: “ogni spinta 

all’azione, abituale e costante”84/ toda inclinação habitual e constante à ação85.  

O dicionário Houaiss define tendência como “aquilo que leva alguém a seguir um 

determinado caminho ou a agir de certa forma; inclinação, vocação; orientação comum de 

uma categoria determinada de pessoas; movimento; orientação”86. Por esse motivo, 

preferimos utilizar a terminologia “tendência” no lugar de categoria ou família, pois 

entendemos que a palavra se adapta melhor à prática arquitetônica de intervenções na 

preexistência do contexto brasileiro, enquanto categoria ou família, pelo seu caráter objetivo, 

são conceitos muito fechados em si mesmo.  

Como a arquitetura é uma disciplina das ciências humanas e não das exatas, o conceito 

tendência, por possibilitar o trânsito do objeto entre uma ou outra classe, e, como o 

panorama atual do restauro no Brasil ainda é bastante indefinido se comparado ao europeu, 

julgamos, a princípio, a palavra ideal para caracterizar as posturas adotadas nos projetos 

analisados no que diz respeito ao diálogo entre antigo e novo na experiência brasileira. 

                                                             
84 ABBAGNANO, Nicola. Dizionario di Filosofia. Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1961, p. 844 
85 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Trad. Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 
2014, p. 1117. 
86 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2009, p. 1827. 
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Também sabemos que esse mapeamento não cobre todas as intervenções no Brasil 

realizadas entre 1980 e 2010 – é uma aproximação ao tema, tendo como critério as obras 

realizadas e publicadas em periódicos conceituados no meio editorial. Estamos trabalhando 

com uma amostragem, parte de um conjunto maior que seria composto por todas as 

intervenções realizadas no período. Julgamos que aquelas que foram publicadas fazem 

parte de uma seleção crítica, escolhidas por um conjunto de profissionais estudiosos do 

campo e representativas no cenário brasileiro. 

Em um primeiro enfrentamento entre o mapeamento de intervenções e as tendências pré-

estabelecidas, foi realizado um trabalho minucioso para se compreender cada uma das 125 

intervenções e associá-las a uma tendência – aquela na qual a característica mais forte do 

projeto justificava seu pertencimento. 

Foram excluídas das 125 obras contidas no banco de dados, quatro inicialmente incluídas 

ao grupo, pois foram avaliadas como intervenções de reuso, recuperação e recycling 

(reciclagem). Para a correta identificação e interpretação das obras e avaliação daquelas 

que podem ser consideradas ou não como restauro, foram utilizados como referência os 

esclarecimentos conceituais presentes no recente estudo de Giovanni Carbonara in 

“Restauro Architettonico: principi e metodo”87, que ilustra tipos de obras que não podem ser 

consideradas como restauro: “ripristino, risarcimento, riparazione, reinvenzione, rifacimento, 

riuso, rivitalizzazione, valorizzazione, recycling, recupero, tutela, salvaguardia, manutenzione 

programmata, prevenzione”88.  

                                                             
87 CARBONARA, Giovanni. Restauro Architettonico: principi e metodo. Roma: M.E. Architectural Book and 
Review, 2012, p. 82-83.  
88 “Repristino, consolidamento, reparação, reinvenção, refazimento, reuso, revitalização, valorização, reciclagem, 
recuperação, tutela, salvaguarda, manutenção programada, prevenção”. Trad. da autora. 
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A partir dos 121 exemplares contidos no banco de dados, já associados à sua tendência, foi 

feito um primeiro levantamento quantitativo de cada uma das tendências. Em 121 

intervenções: 19 são de Autonomia (inserir o novo na estrutura antiga); 42 de Diferenciação 

(adequar o monumento ao novo uso/ relação de diálogo entre antigo e novo); 8 de 

Reinterpretação (adequar o monumento ao novo uso/antigo fornece subsídios para o novo); 

2 de Repristino (retornar à configuração/estilo/período anterior); 8 de Apropriação (adequar 

o monumento ao novo uso/ novo suprime o antigo); 1 de Completamento (finalizar partes 

não executadas do projeto original); 36 de Conservação (conservar grande parte das 

características originais do monumento e adequar a infraestrutura e acessibilidade); e 5 de 

Reintegração (recuperar as características originais do monumento deturpado por 

degradação, falta de manutenção ou mau uso).  

O estudo do inventário inicial (ou banco de dados) e a divisão em famílias – chamadas de 

tendências – tinha como objetivo realizar um trabalho de redução da amostragem em etapas 

para se chegar a um número entre 25 a 30 intervenções89. 

Diferentemente do trabalho que vinha sendo realizado no Brasil, onde o estudo estava 

pautado na análise de quatro ou cinco casos, durante o estágio italiano e o 

redirecionamento da tese, compreendeu-se que com estudos de caso inseridos em uma 

tendência seria possível, como sugeriu o Prof. Carbonara, a criação de grupos com 

características comuns em que se pudesse compreender a intervenção no monumento a 

partir do edifício de partida (se colonial, eclético, industrial, moderno), das solicitações do 

cliente, do confronto com a legislação, sua história, características estéticas, do papel do 

arquiteto autor da intervenção. Com esses critérios, a análise dos estudos de casos 
                                                             
89 O trabalho com o inventário foi orientado pelo Prof. Giovanni Carbonara no período em que a autora realizou 
seu estágio de doutorado sanduíche junto ao Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura na 
“Sapienza” Università di Roma, onde também foi seguida pela Professora Simona Salvo (março/2013 a 
fevereiro/2014).  
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escolhidos, já inseridos em sua tendência de pertencimento, seria confrontada com o 

pensamento italiano de restauro tendo como base os princípios da Carta de Veneza.  

A primeira avaliação do inventário resultou na redução do conjunto para, aproximadamente, 

metade do número inicial – 58 obras. Para a seleção procurou-se manter os seguintes 

critérios:  

a) escolha de intervenções como mais significativas no cenário arquitetônico brasileiro,  

b) escolhas de intervenções em monumentos de valor histórico e artístico reconhecido, 

c) facilidade operacional viável (fácil acesso à visita e às fontes bibliográficas),  

d) escolhas de intervenções representativas do maior número de estados brasileiros,  

e) escolha de projetos realizados por arquitetos de reconhecimento no meio nacional. 

Na redução da amostragem por etapas também se procurou manter a proporção inicial que 

as tendências representavam no primeiro conjunto (das 121 obras). Para a escolha, também 

foi levada em consideração a excepcionalidade do monumento em seu contexto urbano, a 

sua função original, a sua destinação de uso, os seus aspectos simbólicos, a intervenção na 

escala do detalhe e como obra de arte. 

Na primeira redução, entre os 58 exemplares havia: 9 obras de Autonomia, 24 de 

Diferenciação, 4 de Reinterpretação, 2 de Repristino, 3 de Apropriação, 1 de 

Completamento, 11 de Conservação e 4 de Reintegração. 

Em uma segunda avaliação, novamente reduzindo a amostragem à metade, chegamos a 32 

obras, finalizando a escolha nesse elenco, entre elas: 5 obras de Autonomia, 13 de 

Diferenciação, 3 de Reinterpretação, 2 de Repristino, 2 de Apropriação, 1 de 

Completamento, 3 de Conservação e 3 de Reintegração. Vale ressaltar, que foram mantidas 

nos três conjuntos as 16 obras que já haviam sido estudadas no processo inicial da tese, 
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pois jugou-se que as mesmas eram de interesse para o estudo e importantes para o 

conjunto final definido. 

A seguir, um quadro resumo demonstra, de maneira quantitativa, a redução do banco de 

dados inicial, por tendência elencada a priori, aos casos de estudo selecionados. 

Tabela 1 – Quadro Resumo das Tendências de Intervenção 

Tendência x conjunto de obras 121 obras 58 obras 32 obras 
Autonomia 19 (15,7%) 9 (15,51%) 5 (15,62%) 
Diferencição 42 (34,7%) 24 (41,37%) 13 (40,62%) 
Reinterpretaçãoe 8 (6,6%) 4 (6,89%) 3 (9,37%) 
Repristino 2 (1,65%) 2 (3,44%) 2 (6,25%) 
Apropriação 8 (6,6%) 3 (5,17%) 2 (6,25%) 
Completamento 1 (0,82%) 1 (1,72%) 1 (3,12%) 
Conservação 36 (29.8%) 11 (18,9%) 3 (9,37%) 
Reintegração 5 (4.13%) 4 (6,89%) 3 (9,37%) 

 

Estabelecidas as obras de intervenção, criou-se uma ficha/formulário para a análise de cada 

uma das obras (apêndice 1), onde são encontrados todos os dados primários do 

monumento que dão os subsídios para a descrição do projeto de intervenção, interpretação 

da intervenção, avaliação e sucesso da intervenção.  

Como introdução das fichas, e objetivando uma melhor compreensão da apresentação dos 

dados, uma pequena Apresentação tem por objetivo explicitar como foi construído o 

formulário e como ele deve ser lido. Alguns itens, com a finalidade de evitar repetições, são 

citados apenas na ficha introdutória, que também serve como legenda e referência de todas 

as fichas. A seguir, e de maneira resumida, é apresentado o Quadro das Intervenções 

Selecionadas, que constituem o objeto empírico desta tese. 
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Obra Selecionada Data do projeto de 
intervenção 

Uso original  
(no momento da 

intervenção) 
Uso atual Edifício de partida 

(fase construtiva) 
Tendência de 
intervenção 

Centro Cultural Paço Imperial, Rio de 
Janeiro RJ 1983 edifício 

administrativo centro cultural colonial Repristino 

Estação Rodoviária de Bananal, 
Bananal SP 1984 estação de 

trens 
estação 

rodoviária industrial Conservação 

Mercado Modelo,  
Salvador BA 1984 mercado mercado colonial Reintegração 

Museu do Caraça,  
Santa Bárbara MG 1985 colégio museu colonial Diferenciação 

Mercado de São José,  
Recife PE 1986 mercado mercado industrial Reintegração 

Conjunto da Ladeira da Misericórdia, 
Salvador BA 1987 residências residências e 

comércio colonial Reintegração 

Casa de Cultura Mário Quintana, 
Porto Alegre RS 1987 hotel centro cultural eclético Diferenciação 

Shopping Light,  
São Paulo SP 1991 edifício 

administrativo shopping eclético Autonomia 

Pinacoteca do Estado de SP,  
São Paulo SP 1993 escola centro cultural eclético Apropriação 

Centro de Educação e Cultura 
KKKK, Registro SP 1994 armazéns centro cultural industrial Diferenciação 

Biblioteca Cassiano Ricardo,  
São José dos Campos SP 1995 teatro biblioteca eclético Autonomia 

Instituto Moreira Salles,  
Rio de Janeiro RJ 1995 residência centro cultural moderno Conservação 

Tabela 2 – Quadro Resumo das Obras Selecionadas e Tendências de Intervenção 

 



91 
 

Obra Selecionada Data do projeto de 
intervenção 

Uso original  
(no momento da 

intervenção) 
Uso atual Edifício de partida 

(fase construtiva) 
Tendência de 
intervenção 

Parque das Ruínas,  
Rio de Janeiro RJ 1995 residência centro cultural eclético Diferenciação 

Centro Cultural dos Correios,  
São Paulo SP 1996 

ed. adm./ 
sede dos 
correios 

centro cultural eclético Diferenciação 

Estação Júlio Prestes/Sala São 
Paulo, São Paulo SP 1997 estação de 

trens 

estação de 
trens e 

auditório 
industrial Reinterpretação 

Theatro São Pedro,  
São Paulo SP 1997 teatro teatro eclético Repristino 

Arquivo Nacional,  
Rio de Janeiro RJ 1998 edifício 

administrativo 
edifício 

administrativo eclético Autonomia 

Centro Cultural Banco do Brasil,  
São Paulo SP 1999 agência 

bancária centro cultural eclético Reinterpretação 

Teatro Renault,  
São Paulo SP 1999 teatro teatro eclético Reinterpretação 

Catedral da Sé, 
 São Paulo SP 2000 catedral catedral eclético Completamento 

Cinemateca Brasileira,  
São Paulo SP 2000 armazéns 

(matadouro) centro cultural industrial Diferenciação 

Estação da Luz/Museu da Língua 
Portuguesa, São Paulo SP 2000 estação de 

trens 
estação de 

trens e museu industrial Apropriação 

Shopping Paço da Alfândega,  
Recife PE 2000 alfândega shopping colonial Autonomia 

Centro Educacional Ibrahim Alves de 
Lima, RibeirãoPires SP 2000 moinho escola industrial Diferenciação 

Museu de Artes e Ofícios,  
Belo Horizonte, MG 2000 estação de 

trens centro cultural industrial Diferenciação 
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Obra Selecionada Data do projeto de 
intervenção 

Uso original  
(no momento da 

intervenção) 
Uso atual Edifício de partida 

(fase construtiva) 
Tendência de 
intervenção 

Santander Cultural,  
Porto Alegre RS 2001 agência 

bancária centro cultural eclético Diferenciação 

Centro coreográfico da cidade do Rio 
de Janeiro, Rio de Janeiro RJ 2002 cervejaria centro de 

dança industrial Autonomia 

Palacete das Artes/Rodin Bahia,  
Salvador BA 2002 residência centro cultural eclético Diferenciação 

Mercado Público de São Paulo,  
São Paulo SP 2003 mercado mercado industrial Diferenciação 

Instituto Criar de TV e Cinema, 
São Paulo SP 2004 armazéns escola industrial Diferenciação 

Biblioteca Mário de Andrade,  
São Paulo SP 2005 biblioteca biblioteca moderno Conservação 

Museu de Arte do Rio,  
Rio de Janeiro RJ 2010 ed. adm./ 

rodoviária centro cultural eclético/moderno Apropriação 

 

 

 

 

 







 
 

Capitulo 2 – Premissas teóricas: conservar e revelar valores 
 

O campo disciplinar do restauro atual é fruto do amadurecimento de quase um século de 

teorias e experimentações onde diversas doutrinas, com influências recíprocas, 

concordâncias e contradições entre si, têm como conteúdo fundamental a intervenção no 

monumento para sua salvaguarda e transmissão às gerações futuras. 

As respostas projetuais para a problemática metodológica atual – o diálogo entre antigo e 

novo – foram alimentadas pelos debates oriundos dos desastres provocados pela 2ª Guerra 

Mundial. 

A partir desse momento, a discussão acerca do restauro dos monumentos adentra o cenário 

sócio-cultural, quando as lacunas e as destruições provocadas pelos bombardeios, tanto em 

monumentos isolados como em centros históricos, colocaram em crise os métodos 

adotados pelo restauro da época. 

Até então, praticava-se um restauro com ênfase ao valor documental da obra como princípio 

condutor das intervenções e duas eram as correntes que adotavam essa premissa: o 

chamado Restauro Histórico90 e o Restauro Científico. 

O Restauro Científico, tendo à frente a figura de Gustavo Giovannoni, tem uma filosofia 

pautada na documentação fornecida pelo monumento, respeitando todas as suas fases 

históricas e assegurando a manutenção da obra preexistente conforme ela chegou até o 

                                                             
90 Os “seguidores” do Restauro Histórico, que vigorou na Europa entre o final do século XIX e a primeira metade 
do século XX, prezavam por restabelecer a verdade do monumento através de sua documentação e de seus 
dados históricos. O restauro da Basílica de Santo Ambrógio, em Milão (1889-1892), de Luca Beltrami, e a 
reconstrução do Campanário de Veneza (1903-1912), de Gaetano Moretti, são exemplares desse tipo de 
intervenção. Fonte: SETTE, Maria Piera. Il Restauro in architettura. Quadro Storico. Torino: UTET Libreria, 2001. 
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momento da intervenção, e não em reportá-la a um estado precedente91, ou seja, a 

autenticidade está no respeito à história do monumento e na estratificação encontrada no 

momento presente, de onde o restauro segue embasado na verdade histórica da 

preexistência. 

É nos escritos de Gustavo Giovannoni que encontramos o cerne das prescritivas, 

fundamentadas na filologia, que serão amadurecidas e esmiuçadas pelos teóricos do 

Restauro Crítico e convencionadas como princípios na Carta de Veneza, em 1964. O crítico 

teve um papel fundamental na Conferência de Atenas, de 1931, quando foi redigida a Carta 

de Restauro de Atenas92, fruto de uma série de discussões que vinham sendo realizadas 

para tratar do problema da salvaguarda dos monumentos do passado93, e também foi o 

responsável pela redação da Carta Italiana de Restauro, de 193294. Ambas as cartas 

refletem o pensamento da época, de fundamentar na historicidade do monumento a 

intervenção na preexistência, recorrendo sempre à filologia.  

Segundo Cesare Chirici 

Lo scientismo di Giovannoni è pervaso di idealismo nel senso che si muove 

all’interno di quella cultura delle scienze dello spirito che non rinuncia 

all’ascendenza epocale esercitata dalle scienze naturale e dalla loro 

                                                             
91 GIOVANNONI, Gustavo. Il Restauro dei Monumenti. Roma: Tipografia Editirice Italia, s/d, p. 8. 
92 A Carta de Restauro de Atenas recomendava a restauração como indispensável à deterioração do monumento 
e adoção de práticas que respeitassem a obra sem prejudicar o estilo de nenhuma época. INSTITUTO DO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/ MINISTÉRIO DA CULTURA. Cartas Patrimoniais, 3. ed. 
rev. aum. Rio de Janeiro, 2004, p. 13. 
93 Em 1921, foi realizado o Congresso Internacional de História e Arte em Paris; em 1930, em Roma, foi 
organizado pelo Office International des Musées de lnstitut de Coopération Intellectuelle, o Congresso de 
estudiosos para análise da metodologia aplicada à conservação das obras de arte, em especial, a pintura e 
escultura. SETTE, Maria Piera. Il Restauro in architettura. Quadro Storico. Torino: UTET Libreria, 2001. 
94 A Carta Italiana de Restauro, de 1932, deixava clara a posição de Giovannoni: nas ações de restauro não 
devem ser canceladas as várias fases que fazem parte da história do monumento, e o repristino será admitido 
apenas quando o próprio monumento fornecer as condições e documentação necessária para tal postura. 
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capacità di fornire anche alle discipline storiche-artistiche le condizione 

imprescindibili per un approcio filologicamente forte ai fatti del passato95.  

Utilizando a classificação de monumenti viventi e monumenti morti9697, Giovannoni enfrenta 

as questões do diálogo antigo-novo a partir da conceituação de cinco tipos de restauro 

(Restauro de Consolidamento, Restauro di Ricomposizione, Restauro di Liberazione, 

Restauro di Completamento e Restauro di Innovazione) 98. Nessa classificação é possível 

encontrar premissas muito similares à cultura de restauro atual, partindo de uma tipologia de 

caráter mais conservativo à uma mais inovativa.  

O Restauro de Inovação, proposto por Giovannoni, fazia uma concessão à inevitável 

aproximação da arquitetura contemporânea em contextos antigos. As transformações da 

sociedade reclamavam uma nova reflexão sobre o uso das arquiteturas do passado, o que 

demandava a necessidade de modificações e adequações às  exigências da modernidade.  

                                                             
95 “o cientificismo de Giovannoni é permeado de idealismo no sentido que se move no interior daquela cultura 
das ciências do espirito que não renuncia à ascendência de época exercida pela ciência natural e pelas suas 
capacidades de fornecer também às disciplinas histórico-artísticas as condições imprescindíveis para um 
enfoque filologicamente forte para com os fatos do passado”. Trad. Irene Thiago. CHIRICI, Cesare. Critica e 
Restauro dal secondo Ottocento ai nostril giorni. Roma: Carte Segrete, 1994, p. 51-52.  
96 “Monumentos vivos e monumentos mortos”. Trad. da autora. 
97 Giovannoni retoma a terminologia usada por Cloquet. SETTE, Maria Piera. Il Restauro in architettura. Quadro 
Storico. Torino: UTET Libreria, 2001, p. 126. 
98 Em Restauro di Consolidamento (Restauro de Consolidação), a intervenção se caracteriza pela prevalência da 
autenticidade do monumento, onde as ações são pautadas em trabalhos mínimos para assegurar o equilíbrio 
estático e a segurança da construção e sua consequente fruição. No Restauro di Ricomposizione (Restauro de 
Recomposição), conhecido como anastilosi, as intervenções visam a reconduzir ao monumento originário os 
fragmentos encontrados in situ com o objetivo de reconstituir a imagem do texto antigo. Em Restauro di 
Liberazioni (Restauro de Liberação), se busca eliminar os acréscimos que alteram o monumento dificultando a 
sua leitura, mas de forma alguma, tem a finalidade de recuperar uma unidade de estilo. A quarta tipologia , 
Restauro di Completamento (Restauro de Completamento), tem como fim dar ao monumento a reintegração de 
sua imagem através da inserção de elementos nas lacunas existentes. E, por fim, em Restauro di Innovazione 
(Restauro de Inovação), a intervenção é caracterizada pelo acréscimo do “novo” seja em edifícios em estado de 
ruína – no seu completamento ou consolidação – ou na ampliação ou adequação de edifícios antigos. Tal 
operação é sujeita a limites e normas: quando há mudança de uso, o mesmo deve ser próximo do uso original do 
edifício; não deve haver grandes “modernizações” e toda ação deve ser embasada no princípio da mínima 
intervenção. GIOVANNONI, Gustavo. Il Restauro dei Monumenti. Roma: Tipografia Editirice Italia, s/d. 

Figura 024 – Tempio di Ercole a Cori, onde 
Giovannni propõe a limpeza e isolamento do 

monumento. Foto: Maurizio Caperna 

Figura 025 – Igreja de Sant`Andrea – Orvieto, 
restauro de Gustavo Giovannni. Foto: Maurizio 

Caperna 
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2.1. Os anos da reconstrução – o confronto ‘antigo’ e ‘novo’ no centro do 
debate disciplinar 

A construção do ambiente encontrava-se dividida entre a tradição dos centros históricos 

chegando, por um lado, até uma atitude radical pela sua mumificação e musealização e, por 

outro, à modernização e permissão para o desenvolvimento das cidades. A modificação do 

espaço urbano, tendo como protagonistas os restauradores e os arquitetos do novo, deveria 

encontrar um ponto de coexistência entre o advento do moderno e a permanência do antigo. 

O diálogo entre antigo e novo tornou-se então, a questão central da cultura de restauro. As 

discussões ganharam intensidade e aprofundamento com os eventos bélicos da década de 

1940 e o início das reflexões sobre a reconstrução das cidades. Percebe-se que os 

preceitos até então tidos como verdades inerentes ao debate não conseguiam responder às 

novas exigências do contexto cultural. 

Inúmeros eram os teóricos que antecipavam essas discussões e questionavam as práticas 

de restauro então vigentes. Roberto Pane99, Agnoldomenico Pica e Cesare Brandi, os dois 

primeiros em seus escritos e o terceiro em seu trabalho junto ao Istituto Centrale di 

Restauro, já acenavam para uma nova realidade acerca das intervenções e da relação entre 

antigo e novo, buscando o equilíbrio e coexistência entre ambos. 

                                                             
99 A inadequação dos procedimentos de restauro de monumentos correntes já era defendida por Roberto Pane, 
em 1944, na Revista Aretusa, n.1, que publicou o texto “Il Restauro dei Monumenti”, depois reeditado em 
Architettura e Arti Figurative (PANE, Roberto. Architettura e Arti Figurative. Venezia: Neri Pozza Editore, 1948), 
onde deixa claro a necessidade de repensar as antigas e novas teorias de restauro e as normativas ditadas 
pelas Cartas. Utilizando o exemplo do restauro de Igreja de Santa Chiara, em Napoli, e sobre a impossibilidade 
de recompor sua imagem barroca, escreve que o restaurador deve recorrer à fantasia – ao ato criativo – para 
encontrar a solução dos problemas de restauro então vigentes. No número 3 da mesma revista, no texto “Le 
Corbusier e le tendenze meccanicistiche dell’architettura moderna”, R. Pane faz um pequeno aceno à 
aproximação da arquitetura moderna à arquitetura do passado, no sentido de se fazer valer dos materiais e 
técnicas disponíveis para as obras de reconstrução. Fonte: PANE, Roberto. Architettura e Arti Figurative. 
Venezia: Neri Pozza Editore, 1948. 

Figuras 026 e 027 – Imagem das 
destruições da guerra na Itália. Fonte: capa 

interna e p.1 de Casabella, 183, 1943 
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Já em 1941, a edição de fevereiro da Casabella-Costruzioni100 apresentava uma coletânea 

de artigos organizados por Agnoldomenico Pica intitulado “L’Architettura Antica e noi”101, 

onde foram colocados em discussão os problemas da inserção da arquitetura e urbanismo 

modernos face aos monumentos do passado, do ponto de vista teórico e de suas aplicações 

práticas: 

questo fascicolo – dedicato da ‘Costruzioni’ ai nostri rapporti di artisti e 

costruttori e studiosi moderni con l’antico – vuol considerare quanto 

delicatissimo tema da un punto di vista rigorosamente teorico, astratto e 

universale. Ma poiché di soli ‘universali’ non si vive abbiamo dato 

larghissima parte alla esemplificazione pratica, scegliendo fra gli esempi più 

notevoli e interessanti di restauri, riasseti, liberazioni, sistemazioni 

ambientali, sia positivi che negativi, di questi ultimi tempi e facendo seguire 

a ogni esempio un comento ilustrativo e critico102.  

Entre os restauros apresentados no número da revista, citamos aqui as três opções de 

projeto de Piero Gazzola para a preservação dos pavimentos de mosaico das ruínas do 

Casale di Piazza Armerina, na Sicília. 

                                                             
100 A revista foi criada em 1928 com o nome de La casa bella. Em 1933 seu nome mudou para Casabella. Cinco 
anos mais tarde, foi-lhe acrescido o termo “costruzioni”, e o periódico passou a se chamar Casabella-Costruzioni. 
De 1940 a 1954, os termos foram invertidos para Costruzioni-Casabella. Quando Ernesto Nathan Rogers 
assume a direção, a revista muda novamente de nome – Casabella Continuità. A partir de 1965, volta a se 
chamar apenas Casabella. Fonte: <http://casabellaweb.eu/the-magazine/short-magazine-history/>. Acesso em 16 
dez 2013.  
101 PICA, Agnoldomenico (org.). L’Architettura antica e noi. Casabella-Costruzioni, n. 182, febbraio/1941. 
102 “este fascículo – dedicado por ‘Costruzioni’ às nossas relações de artistas e construtores e estudiosos 
modernos com o antigo – quer considerar como delicadíssimo tema de  um ponto de vista rigorosamente teórico, 
abstrato e universal. Mas, visto que, de só ‘universais’ não se vive, demos larguíssima parte à exemplificação 
prática, escolhendo entre os exemplos mais notáveis e interessantes de restaurações, reformas, liberações, 
engenharia ambiental, sejam positivos que negativos, destes últimos tempos e fazendo seguir a cada exemplo 
um comentário ilustrativo e crítico”. Trad. irene Thiago. PICA, Agnoldomenico. Dichiarazione iniziale. Casabella, 
n. 182, febbraio/1941, p. 2.  

Figuras 028, 029 e 030 – Projeto de 
Piero Gazzola para o Casale di Piazza 

Armerina em suas versões 1, 2 e 3. 
Fonte: Casabella, n.182, 1941, p.11 
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Para a proteção e musealização do Casale siciliano, Piero Gazzola desenvolve três 

diferentes estudos de cobertura para os mosaicos: o primeiro, uma ampla cobertura em 

abóboda de berço apoiada em dois lados, em concreto armado; o segundo, em abóboda de 

aresta em concreto armado, tocando o solo apenas nos quatro pontos de apoio. Segundo 

Pica, ambas as soluções cumpriam o escopo exigido que era o de proteger os restos 

arqueológicos dos agentes atmosféricos103, porém não foram aceitos. Uma terceira proposta 

foi executada: a construção de um edifício utilizando as antigas fundações romanas, 

retomando a forma em sua linguagem compositiva, mas não reproduzindo-a igualmente 

como um repristino. A solução aceita, praticamente imposta, mostrava-se mais adequada ao 

pensamento e prática de restauro executado na época, em utilizar o texto arquitetônico 

original como referencial documental para operar reintegrações ou recomposições.  

As outras duas propostas de Gazzola já acenavam para uma solução com características 

que serão discutidas mais adiante pelos expoentes do Restauro Crítico – denominação dada 

às proposições de Roberto Pane, Piero Gazzola, Agnoldomenico Pica e, mais tarde, de 

Renato Bonelli, sobre a restauração dos monumentos e a busca pelo equilíbrio entre a 

conservação como ato crítico e a intervenção criativa na inserção do novo em preexistências 

históricas. 

As três soluções propostas por Piero Gazzola cumpriam o objetivo de proteger o sítio 

arqueológico com seus mosaicos, mas a solução escolhida recriava o desenho original 

utilizando materiais e técnicas modernas, com uma proposta compositiva tradicional que 

resgatava o desenho da arquitetura do passado. As duas primeiras soluções apresentavam, 

igualmente, o uso de técnicas atuais, porém um desenho moderno e inovador – um fazer 

                                                             
103 PICA, Agnoldomenico. Il mosaico di Piazza Armerica. Casabella-Costruzioni, n. 182, febbraio/1941, p. 11. 
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arquitetônico inserido em seu tempo –, propiciado pelo material e técnica construtiva 

adotados (o concreto), marcando a distinção entre o novo e o antigo. 

A busca pelo equilíbrio entre a inserção do novo no contexto arquitetônico antigo, anseio 

demonstrado pelas proposições dos seguidores do que se convencionou chamar, mais 

tarde, de Restauro Crítico, encontrou, no campo das artes aplicadas, o local propício para a 

fermentação dessas ideias. 

O ICR, criado por iniciativa de Giulio Carlo Argan104 e dirigido por Cesare Brandi, tornou-se o 

local de maturação da teoria de Brandi, ressaltando sua hegemonia e erudição ao traduzir 

suas ideias em princípios. 

Iniciando suas atividades em 1939105, interrompidas em 1943 devido aos bombardeios sobre 

a cidade de Roma, o Instituto desenvolveu uma atividade filológica que, segundo o 

programa idealizado por Argan, tinha por finalidade o restauro de obras de arte como 

attività rigorosamente scientifica e precisamente come indagine filológica 

diretta a ritrovare e rimettere in evidenza il testo originale dell’opera, 

eliminando alterazioni e sovrapposizioni di ogni genere fino a consentire di 

quel testo una lettura chiara e storicamente esatta106.  

                                                             
104 Em 1935, Argan é chamado a Roma para integrar a inspetoria técnica do Ministério de Antiguidades e Belas 
Artes. É nesse momento que dará inicio ao projeto intitulado “L’Istituzione di um gabinetto centrale del Restauro”, 
segundo era previsto no decreto no 3164, 1923. Argan acreditava que era impossível traçar uma teoria de 
restauro, pois cada intervenção apresentava um problema particular; porém era partidário de coordenar um 
trabalho para criação de critérios e métodos de restauro que orientassem a intervenção no monumento. RUSSO, 
Valentina. Giulio Carlo Argan. Restauro, critica, scienza. Firenze: Nardini Editore, 2009, p. 29-32. 
105 Apesar de ter iniciado suas atividades em 1939, foi inaugurado em 1941 conforme previsto no decreto n. 3164 
de 1923. RUSSO, Valentina, op. cit., p. 32. 
106 “atividade rigorosamente científica e precisamente como pesquisa filológica dirigida a reencontrar e recolocar 
em evidência o texto original da obra, eliminando alterações e sobreposições de qualquer gênero até permitir 
uma leitura clara e historicamente exata daquele texto”. Trad. Irene Thiago. RUSSO, Valentina, op. cit., p. 34.  
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Foi nesse âmbito que o corpo técnico do ICR, associado à disponibilidade de recursos e à 

sensibilidade crítica de Cesare Brandi, desenvolveu suas atividades diferentemente do que 

acontecia no campo arquitetônico, acerca da reconstrução dos monumentos destruídos. As 

obras de arte eram restauradas segundo unidade de princípios e métodos a partir de uma 

reflexão crítica, pautada no respeito pelo material original, demonstrando que nas artes 

aplicadas já se atingia um amadurecimento metodológico que só duas décadas mais tarde 

seria conseguido com as obras arquitetônicas.  

O caso do afresco de Lorenzo da Viterbo, na Igreja de Santa Maria della Verità, em Viterbo, 

onde houve a recomposição de fragmentos com, aproximadamente, 2cm², utilizou-se a 

técnica do tracejado vertical sutil em aquarela para recompor as partes faltantes da obra e 

proporcionar a leitura integral do afresco. O resultado é que, de certa distância, as 

intervenções são quase imperceptíveis, permitindo a leitura integral da obra; mas, 

aproximando-nos do afresco, percebe-se que a intervenção se distingue da matéria original 

da obra.107 

Com o término da ação militar em território italiano108, iniciaram-se de modo sistemático as 

ações para a reconstrução do país109. No I Convegno Nazionale per la Ricostruzione 

Edilizia110, as decisões resumiram-se à emergência de um plano de reconstrução por parte  

                                                             
107 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE 
ARTI. La Ricostruzione del Patrimonio Artistico Italiano. Roma: La Libreria dello Stato, 1950, p. 187. 
108 Em 29 de abril de 1945 termina a ação militar dos alemães na Itália. BENEDETTI, Fabrizio. L’architettura in 
Italia negli anni della ricostruzione. Firenze: Alinea Editrice, 1986, p. 33. 
109 Em uma avaliação inicial, os danos provocados pela Guerra representavam, em números, a destruição de 
7.386 km de estradas e vias dos 20.623km existentes; 27.199km, de um total de 38.424km, de ferrovia; 12.939 
pontes em estradas e ferrovias; 1.921.000 de casas destruídas; redução da energia utilizada na indústria (pouco 
atingida); redução da capacidade de transporte e carência de produtos alimentares. BENEDETTI, Fabrizio. Op. 
cit., p. 33-34. 
110 Realizado em maio de 1945, no Castelo Sforzesco,Milão; o evento foi idealizado por um grupo de 
profissionais interessados nas discussões e na concreta realização de uma série de reflexões sobre os 
problemas colocados pela reconstrução três meses antes, junto a Associazione per la Casa, com a presença de 
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do Governo com plena liberdade de ação tanto da iniciativa pública como da privada; no 

campo urbanístico e edilício, o plano deveria ser construído a partir do interesse de todos os 

envolvidos, e não ser imposto; no que diz respeito ao problema da habitação, instituir uma 

                                                                                                                                                                                              
Gustavo Colonnetti (presidente do C.N.R. – Consiglio Nazionale dele Ricerche), Ludovico Belgiojoso, Lina Bo 
Piero Bottoni, Cesare Chiodi, Irenio Diotallevi, Ignazio Gardella, Enrico Peressuti, Gino Pollini e Ernesto Nathan 
Rogers, foi colocada a necessidade da realização de um Congresso para a discussão das questões da 
reconstrução edilícia na Itália e também para preparar o Congresso Nacional para Reconstrução (Convegno 
Nazionale per la Ricostruzione Edilizia) que seria realizado na primavera do próximo ano. BENEDETTI, Fabrizio. 
L’architettura in Italia negli anni della ricostruzione. Firenze: Alinea Editrice, 1986, p. 194. 

Figuras 031 e 032 – Antes e depois do restauro 
dos afrescos de Lorenzo da Viterbo na Igreja de 

Santa Maria della Verità, Viterbo. Fonte: 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E 

BELLE ARTI, 1950, p. 184 
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política das casas populares e sistemas de financiamento de forma que não houvesse ônus 

para o proprietário da habitação111. 

Entre as argumentações mais importantes destacamos a de Ernesto Nathan Rogers, que 

ressalta a sua preocupação entre preservar a preexistência e colocar em prática um plano 

de reconstrução: “la costruzione urgente non deve pregiudicare per nessuna ragione la 

costruzione permanente: uma gamba ingessata male deturpa l’arto per tutta la vita”112; 

evidenciando que as construções emergenciais devem ser realizadas com a máxima 

economia e restritas ao que chama de “reconstrução de pronto-socorro”. 

Gino Levi Montalcini expôs o problema da estética da reconstrução, fazendo referência aos 

critérios adotados por Giovannoni e Chierici, do chamado Restauro Científico, já aplicados 

pela Superintendência113. Lina Bo fez uma exposição sobre “La propaganda per la 

                                                             
111 O Istituto Nazionale di Urbanistica estava preocupado em “curare, per quanto è possibile, la ricostruzione dei 
centri monumentali in senso integrale, sia per quanto riguarda i tracciati stradali, che ‘l’ambiente’ architettonico, 
elementi questi, che confluiscono entrambi a costituire la fisionomia storica dei centri stessi. Ciò, oltre a 
rispondere ad una fondamentale esigenza spirituale del nostro popolo, favorisce la ripresa turistica e rende molto 
economica l’attuazione dei piani” (cuidar, tanto quanto é possível, a reconstrução dos centros históricos no senso 
integral, seja como testemunho dos antigos traçados viários que pelo ambiente arquitetônico elementos estes 
que conferem, ambos, a constituição da fisionomia histórica destes centros. Ou seja, além de responder a uma 
fundamental exigência espiritual do nosso povo, favorece o turismo e torna econômica a atuação dos planos). 
Trad. da autora. BENEDETTI, Fabrizio. L’architettura in Italia negli anni della ricostruzione. Firenze: Alinea 
Editrice, 1986, p. 208. 
112 “a construção urgente não deve prejudicar por nenhuma razão a construção permanente: uma perna mal 
engessada deturpa o membro por toda a vida”. Trad. Irene Thiago. BENEDETTI, Fabrizio, op. cit., p. 196. 
113 “se l’opera diroccata presenta ancora um complesso funzionale, lo si rispetti sin al limite del possibile com il 
método del restauro scientifico in vigore: se l’opera invece non presenta più altro che ruderi siano essi posti nella 
pace delle gallerie ovvero incastonati in opere assolutamente attuali, che abbiano il solo vincolo di riservare una 
degna incorniciatura al frammento piccolo o grande che la storia gli ha affidato per trammandarlo” (se a obra 
demolida apresenta ainda um complexo funcional, que seja respeitado até o limite do possível com o método da 
restauração científica em vigor: e a obra, por sua vez, não apresenta mais nada além de ruínas, que sejam estas 
postas na paz das galerias ou mesmo incrustradas em obras absolutamente atuais, que tenham somente o 
vínculo de reservar uma digna moldura ao fragmento pequeno ou grande que a história lhe confiou para 
perpetuar). Trad. irene Thiago. BENEDETTI, Fabrizio, op. cit., p. 210. 
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Ricostruzione” no sentido de fazer a opinião pública participar da discussão, o que, para a 

arquiteta, parecia um fato ignorado114. 

Na Exposição Internacional de Urbanismo e de Habitação115, realizada em Paris, em 1947, a 

Itália manifestou seu plano de reconstrução e, dentro dos temas apresentados, o autor 

Benedetti destacou o espaço dado à discussão da reconstrução dos monumentos entre 

outros (problema da habitação, informação, construção, centros históricos). 

No mesmo ano, foi publicado um volume, “Cinquanta Monumenti Italiani Danneggiati dalla 

Guerra”116, de iniciativa da Associazione Nazionale per il Restauro dei Monumenti Italiani 

Danneggiati dalla Guerra, em colaboração com o Ministero della Pubblica Istruzione117. Com 

o intuito de angariar fundos para o trabalho de restauro dos monumentos118, o volume é 

                                                             
114 “l’opinione pubblica ignora del tutto che cosa significa ricostruzione, da un punto di vista spirituale e da um 
punto di vista materiale, e il citadino in genere è proclive alla considerazione che rifare il. Paese nella sua 
struttura economica industriale edile e morale sia compito demandato o assunto da un ristretto numero di 
persone; e, ciò sia detto per incidenza, è la riconferma che vent’anno di disinteresse dell’opinione pubblica per i 
proprii destini indicono ancora nella maniera più grave nei primi passi di un’Italia da riedificare” (a opinião 
pública ignora totalmente o que significa reconstrução, de um ponto de vista espiritual e de um ponto de vista 
material, e o cidadão em geral é inclinado à consideração que refazer o país na sua estrutura econômica, 
industrial, imobiliária e moral seja tarefa demandada e assumida por um número restrito de pessoas; e, isto 
seja dito por incidência, é a nova confirmação que vinte anos de desinteresse da opinião pública para com os 
próprios destinos indicam ainda na maneira mais grave nos primeiros passos da Itália a ser reedificada). Trad. 
Irene Thiago. BENEDETTI, Fabrizio. L’architettura in Italia negli anni della ricostruzione. Firenze: Alinea 
Editrice, 1986, p. 239. 
115 Entre os participantes estavam Guglielmo de Angelis D’Ossat, Marcello Piacentini, Saverio Muratori, Ludovico 
Quaroni e Mario Ridolfi. BENEDETTI, Fabrizio, op. cit. 
116 Por ocasião da exposição organizada pela Associazione italiana per i monumenti danneggati dalla guerra no 
Metropolitam Museum de Nova Iorque, o livro foi editado em inglês (“Fifty war – damaged monuments of Italy”). A 
exposição com fotografias dos monumentos danificados pela guerra teve um caráter itinerante e foi exposta em 
várias cidades dos Estados Unidos. Fonte: BARBACCI, Alfredo. Cronache della Ricostruzione. I monumenti feriti 
devono essere socorsi. Cronache settimanale di attualità, Roma, ano III, n. 13, n.p., 29 marzo 1947. 
117 ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL RESTAURO DEI MONUMENTI  ITALIANI DANNEGGIATI DALLA 
GUERRA-MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Cinquanta Monumenti Italiani Danneggiati dalla Guerra. 
Roma, 1947. 
118 BELLINI, Amedeo. La ricostruzione: frammenti di un dibattito tra teorie del restauro, questione dei centri 
antichi, ecomonia In: DE STEFANI, Lorenzo; COCCOLI, Carlota. Guerra, monumenti, ricostruzione. Architetture e 
centri storici italiani nel secondo conflito mondiale. Venezia: Marsilio, 2011, p. 26. 
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prefaciado por Benedetto Croce e tem textos introdutórios de C. R. Morey e Ranuccio 

Bianchi-Bandinelli, este último, então diretor geral de Antichità e Belle Arti; além disso, conta 

com 228 fotografias comentadas por Emilio Lavagnino.  

Os textos de Croce e Bianchi-Bandinelli apresentam um caráter crítico para um momento de 

fundamental reflexão sobre a metodologia adotada na conservação e restauração dos 

monumentos e sítios. Bianchi-Bandinelli faz uma pequena introdução quantitativa das 

despesas com a manutenção dos monumentos, museus e escritórios responsáveis pela 

salvaguarda do patrimônio italiano119, porém seu texto é bastante claro ao falar que, além 

dos problemas econômicos, a reconstrução deve lidar com problemas de sensibilidade 

estética e histórica. O autor chama a atenção, diante da vontade da maioria – estudiosos, 

teóricos e população – sobre a necessidade de se reconstruir e recuperar as obras tal como 

elas eram, para a qualidade do resultado em si: o refazimento de um edifício destruído seria 

como contar uma mentira e, segundo ele, o restauro não deve ser feito para enganar aquele 

que usufrui do monumento, mas, ao mesmo tempo, deve perpetuar os valores simbólicos do 

monumento:  

Si deve poter riconoscere la parte nuova da quella antica; ma il tempo 

stesso l’opera d’arte deve poter dare di nuovo a chi la guarda la stessa 

sensazione che dava quando era nella sua integrità originale120.  

                                                             
119 Entre 1939 e 1940, o Estado italiano gastou o equivalente a 3.200.000 liras com o seu patrimônio; entre 1941 
e 1943, 5.250.000; e, entre 1944 e 1945, esse valor chegou a 50.000.000 liras devido aos prejuízos sofridos pelo 
conflito mundial. Fonte: ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL RESTAURO DEI MONUMENTI  ITALIANI 
DANNEGGIATI DALLA GUERRA-MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Cinquanta Monumenti Italiani 
Danneggiati dalla Guerra. Roma, 1947, p. XII. 
120 “Deve-se poder reconhecer a parte nova daquela antiga; mas ao mesmo tempo a obra de arte deve poder dar 
de novo a quem a observa a mesma sensação que dava quando era na sua integridade original”. Trad. Irene 
Thiago. Ibidem. 

Figuras 033 e 034 – Bologna: Igreja de 
San Francesco, destruída pela guerra e 
durante os trabalhos de reconstrução. 

Fonte: ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER 
IL RESTAURO DEI MONUMENTI , 1947, 

p. 14 e 15 
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Também se discutia em quais diretrizes deveriam ser apoiadas as decisões de restauro dos 

monumentos do passado. De um debate carregado de contradições, foram se delineando o 

que anos depois viria a se consolidar, na Itália, como Restauro Crítico. 

Em 1944, quando escreve “Il dopoguerra dei monumenti e delle vecchie città italiane”121, 

Gustavo Gionannoni se dá conta de que o Restauro Científico e as prescritivas tanto da 

Carta de Atenas, de 1931, como da Carta Italiana de Restauro, de 1932, não conseguem 

enfrentar os problemas das grandes lacunas deixadas pela guerra.  

No seu entendimento do que é a salvaguarda dos monumentos e o campo disciplinar do 

restauro – “il restauro dei monumenti [...] ha per movente di conservare e porre in valore i 

segnacoli d’arte delle nostre città, interessanti anche se  mutili e completati dalla fantasia e 

dai ricordi, punti di riferimenti di una tradizione”122 –, Gustavo Giovannoni faz uma breve 

reflexão sobre as destruições deixadas pela guerra e propõe o que chama de “restauro 

cientificamente imperfeito”:  

sarà meglio un restauro scientificamente imperfetto, che rappresenti una 

scheda perduta nella storia dell’architettura, che la rinunzia completa, la 

quale priverebbe le nostre città del loro aspetto caratteristico nei più 

signicativi monumenti d’arte123. 

Giovannoni, para tentar justificar sua nova posição a favor dos restauros estilísticos, toma 

como exemplo o fato de os monumentos do passado terem levado anos para serem 
                                                             
121 Publicado em Nuova Antologia, aprile, 1944. GIOVANNONI, Gustavo. Architetture di Pensiero e pensieri 
sull’architettura. Roma: Apollon, 1945. 
122 “a restauração dos monumentos [...] tem como motivo conservar e colocar em ordem de valor os sinais de 
arte das nossas cidades, interessantes ainda que mutilados e completados pela fantasia e pelas lembranças, 
pontos de referência de uma tradição”. Trad. Irene Thiago. GIOVANNONI, Gustavo. Il Restauro dei Monumenti. 
Roma: Tipografia Editirice Italia, s/d, p. 20. 
123 “será melhor uma restauração cientificamente imperfeita, que represente uma ficha perdida na história da 
arquitetura, que a renúncia completa, a qual privaria as nossas cidades do seu aspecto característico nos mais 
significativos monumentos de arte”. Trad. Irene Thiago. Ibidem, p. 43.  

Figuras 035 e 036 – Milano: Ospedale Maggiore 
– antes e depois dos bombardeios. Fonte: 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL 
RESTAURO DEI MONUMENTI , 1947, p. 46 e 47 
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construídos, passando pelo projeto e condução de vários arquitetos que continuavam o 

trabalho do seu predecessor. As restaurações em estilo, para recuperação dos monumentos 

destruídos, segundo ele, seriam como uma forma de dar continuidade a um trabalho 

anterior; porém, a grande diferença entre o exemplo dado por ele e a reconstrução dos 

monumentos está na perda.  

Gustavo Giovannoni apela ao dizer que as cidades italianas não podiam ser condenadas 

pelas teorias então vigentes124 frente à campanha para realizar o restauro e a reconstrução 

com a arquitetura do “nostro tempo”125. 

Somente com ações de repristino as feridas deixadas pelo conflito bélico poderiam ser 

“apagadas”. A recuperação dos monumentos e centros históricos inteiros devolveria ao povo 

italiano não só a monumentalidade de seu patrimônio, mas a sua identidade. 

Para Bellini, um Giovannoni que sempre combateu o restauro estilístico de Viollet Le Duc 

                                                             
124 “la discussione verte sul carattere stilistico stesso degli elementi aggiunti. Credevamo d’averlo risolto con la 
teoria delle forme e delle strutture semplici che costituisce la base della cosidetta ‘Carta del Restauro’, ma non 
supponevanno mai che il fatto del restauro, da sporadico ed isolato, divenisse ampio e generale come avverrà nel 
dopoguerra. Le città italiane non possono esser  condannate per le nostre teorie ad una desolante nudità 
costrutivi da protestanti” (a discussão orienta sobre o próprio caráter estilístico dos elementos acrescentados. 
Acreditávamos tê-lo resolvido com a teoria das formas e das estruturas simples que constituem a base da assim 
chamada ‘Carta da Restauração’, mas não supúnhamos nunca que o fato da restauração, de esporádica e 
isolada, se transformasse ampla e geral como acontecerá no pós-guerra. As cidades italianas não podem ser 
condenadas por nossas teorias a uma desoladora nudez construtiva por críticos). Trad. Irene Thiago. 
GIOVANNONI, Gustavo. Architetture di Pensiero e pensieri sull’architettura. Roma: Apollon, 1945, p. 206. 
125 “può sembrare strano ed incoerente che questi concetti partano da me che ho sempre avversato la teoria dei 
restauri in stile ala Viollet le Duc e le sue applicazioni arbitrarie e facilone. Si considerino come sacrificio che io 
faccio alle ragioni dell’aspetto caratteristico delle nostre città, e mouvano, per questo supremo interesse, altre 
energie ad operare, altre orgogliose formule teoriche a transigere, e specialmente inducano a subordinarvi 
desideri di guadagno materiale ed affermazioni egotistiche” (pode parecer estranho e incoerente que estes 
conceitos partam de mim que sempre fui avesso à teoria das restaurações em estilo a la Viollet le Duc e as suas 
aplicações arbitrarias e fáceis demais. Considerem-se como sacrifício que faço às razões do aspecto 
característico das nossas cidades, e movam por este supremo interesse outras energias a operar, outras 
orgulhosas fórmulas teóricas comprometidas e especialmente induzam a subordinar desejos de ganhos materiais 
e afirmações de egos). Trad. Irene Thiago. Idem, p. 211-212. 
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sono evidenti in questa posizione alcuni aspetti fondamentali. È di grandi 

rilievo la rivendicazione della tradizione architettonica italiana contro ogni 

modernismo, in tutta la trattazione il nazionalismo è il dato prevalente; egli 

non sembra rendersi conto del fatto che l’architettura moderna non era uno 

strano e occasionale capriccio, ma un fenomeno con nessi profondo con la 

civiltà meccanica del XX secolo, con nuove istanze sociali, in sintonia con le 

manifestazioni delle arti figurative, della literatura, della presenza e della crisi 

delle ideologie oltre che una confusa miscela di istanza esistenziali e 

formali126.   

Essas discussões sobre como intervir em monumentos isolados e nos conjuntos destruídos 

pelos bombardeios acirraram o debate no campo disciplinar do restauro, promovendo a 

manifestação de diversas posições, ora mais arraigadas à tradição italiana e as 

reconstituições das preexistências perdidas, ora mais condescendentes com as novas 

manifestações modernas, que não poderiam ser negadas nem rechaçadas pela produção 

arquitetônica do momento. 

Mesmo demonstrando clareza nas suas colocações, procurando um equilíbrio entre as 

preexistências históricas e o surgimento do novo, seja na intervenção de um monumento 

isolado, na reconstrução de centros históricos ou na coexistência de arquiteturas de 

diferentes épocas, as proposições do Restauro Crítico só seriam incorporadas ao cotidiano 

prático do restauro após o II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos 
                                                             
126 “são evidentes nestas posições alguns aspectos fundamentais. É de grande relevo a reinvindicação da 
tradição arquitetônica italiana contra qualquer modernismo, em todo o tratamento o nacionalismo é o dado que 
prevalece; ele parece dar-se conta do fato que a arquitetura moderna não era um estranho e ocasional capricho, 
mas um fenômeno com nexos profundos com a civilização mecânica do século XX, com novas instâncias 
sociais, em sintonia com as manifestações das artes plásticas da literatura, da presença e da crise das 
ideologias além de uma confusa mistura de instâncias existenciais e formais”. Trad. Irene Thiago. BELLINI, 
Amedeo. La ricostruzione: frammenti di un dibattito tra teorie del restauro, questione dei centri antichi, economia. 
In: DE STEFANI, Lorenzo; COCCOLI, Carlota. Guerra, monumenti, ricostruzione. Architetture e centri storici 
italiani nel secondo conflito mondiale. Venezia: Marsilio, 2011, p.28. 
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Monumentos Históricos de Veneza, em 1964. E mesmo nesse contexto, não foi unânime 

nem na Itália. 

As intervenções realizadas no pós-guerra ainda estavam muito presas à prática da 

reconstrução com’era dov’era. Em comemoração à V Conferência Geral da Unesco, 

realizada em 1950, com o intuito de mostrar o plano de atividades referente à recuperação e 

reconstrução dos monumentos no pós-guerra, o Ministerio della Pubblica Istruzione e a 

Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti publicam um volume composto por textos e 

imagens dos restauros concluídos e dos em andamento (naquele momento) que deixam 

evidente, apesar de toda a discussão, a preferência pelas restaurações em estilo. 

Intitulado “La Ricostruzione del Patrimonio Artistico Italiano”, a publicação tem prefácio de 

Roberto Pane que chama a atenção para a nova realidade encontrada pelo campo 

disciplinar do restauro diante das grandes lacunas deixadas pela guerra: “quali nuovi 

problemi il restauratore è stato chiamato a risolvere in questi ultimi anni. È evidente che, 

specialmente nei Paese colpiti dalla guerra, ci si è trovati di fronte ad una situazione del tutto 

nuova”127 

Apesar de o conteúdo de “La Ricostruzione del Patrimonio Artistico Italiano” trazer uma série 

de restauros de monumentos onde o maior percentual é caracterizado pela reintegração dos 

edifícios destruídos através do ripristino, com alguns casos de anastilosi, Pane não se 

intimida em colocar em discussão o problema oriundo de passar de uma simples obra de 

consolidação – como era praticado antes da guerra –, para uma completa reconstrução128. 

                                                             
127 “quais novos problemas a restauração foi chamada a resolver nestes últimos anos. É evidente que 
especialmente nos países atingidos pela guerra encontrou-se de fronte a uma situação completamente nova”. 
Trad. Irene Thiago. MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – DIREZIONE GENERALE DELLE 
ANTICHITÀ E BELLE ARTI. La Ricostruzione del Patrimonio Artistico Italiano. Roma: La Libreria dello Stato, 
1950, p. 9-10.  
128 Idem, p. 12. 

Figuras 037 e 038 – Genova: Igreja 
de Santo Stefano – depois dos 
bombardeios e após o restauro. 

Fonte: MINISTERO DELLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE, 1950, p. 39 

e 38 
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Figuras 039 e 040 – Treviso: Igreja de Santa Maria Maggiore – 
depois dos bombardeios e durante os trabalhos de restauro. Fonte: 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, 1950, p. 56 e 57 

Figuras 041 e 042 – Casa de Epidio Rufo em Pompéia –  depois dos 
bombardeios, durante e após os trabalhos de restauro. Fonte: 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, 1950, p. 67 
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Pane deixa claro que a mentalidade é inadequada e que deve ser reconhecido o diálogo 

com a nova arquitetura. A partir do aprendizado com os erros do passado, a salvaguarda do 

patrimônio edificado pode construir novos instrumentos e critérios para a conservação dos 

monumentos. Segundo ele: 

non basta distinguere il vecchio dal nuovo perché una nuova unità sia 

creata. Occore, in altre parole, riconoscere che l’opera del restauratore non 

può compiersi col solo ausilio dell’esperienza critica e storica, e che la 

creazione di una nuova unità estetica esige lo intervento del gusto e della 

fantasia, e tale riconoscimento deve esser fatto in nome della verità129.  

Também dizia que cada monumento deveria ser visto como um caso único – ideia trazida 

para os dias de hoje – onde, apesar de estar sujeito a um conjunto de prescritivas e 

parâmetros, é estudado e analisado individualmente, caso a caso. Ele defendia a 

necessidade de conservar o monumento em sua estratificação histórica e artística, mas, ao 

mesmo tempo, era a favor da adoção de materiais novos. Em seu texto “A proposito di 

estética dell’architettura”130, Pane cita o autor Guido Verga que discorre sobre a arquitetura 

como um conjunto de ciência e arte que oscila entre dois mundos, o da lógica e da fantasia. 

É aqui que Pane encontra a dialética para o que ele entende que seja restauro: uma ação 

que transita entre o rigor, a partir da avaliação crítica do restaurador em relação à obra, e a 

fantasia, a ação criativa para a intervenção. 

Como passar do simples completamento para uma completa reconstrução? 
                                                             
129 “não basta distinguir o velho do novo para que uma nova unidade seja criada. É necessário, em outras 
palavras, reconhecer que a obra do restaurador não se pode completar somente com o auxílio da experiência 
crítica e histórica, e que a criação de uma nova unidade estética exige a intervenção do gosto e da criatividade, e 
tal reconhecimento dever ser feito em nome da verdade”. Trad. Irene Thiago. MINISTERO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE – DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI. La Ricostruzione del Patrimonio 
Artistico Italiano. Roma: La Libreria dello Stato, 1950, p. 12. 
130 Publicado primeiramente em La critica, XLI, em 1943. PANE, Roberto. Architettura e Arti Figurative. Venezia: 
Neri Pozza Editore, 1948. 
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Na contramão do pensamento de Pane e concordando com Giovannoni, a mesma 

publicação apresenta o texto “Restauro dei Monumenti”131, com um início bastante 

contraditório ao falar de conservação e, em seguida, propor o repristino. Tomando como 

exemplo a Igreja della Magione em Palermo, Sicília, o texto defende a sua tese a favor do 

repristino:  

è un edifício del XII secolo più volte colpito, ma non distrutto, nell’abside, nel 

ponte, nel presbiterio, nelle navi. Cosa fare? Ricostruire le parte abbatute, 

dove, fra l’altro, in altri tempi, s’erano svolti lavori di restauro che avevano 

ridonato all’edificio il primitivo aspecto e ricostruirle con nuovissimi caratteri, 

o risarcire pazientemente le parti colpite in modo che l’osservatore potesse a 

suo agio intendere il valore delle forme romaniche dell’edificio e d’altro canto 

subito avvedersi degli elementi necessariamente nuovi inseriti nel 

complesso architettinico perché questo non perdesse alcuno dei suoi valori 

di linea e di massa? Non si sono avuti dubbi in proprosito e si è scelta la 

seconda soluzione132.  

É interessante ressaltar que no mesmo volume há um capítulo dedicado ao trabalho do 

Istituto Centrale di Restauro. Para o restauro das obras de arte aplicadas eram adotados os 

preceitos do restauro desenvolvidos por Brandi, em diferenciar as intervenções novas no 

objeto antigo, ou seja, entre as artes aplicadas e a arquitetura, a prática do restauro 
                                                             
131 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE 
ARTI. La Ricostruzione del Patrimonio Artistico Italiano. Roma: La Libreria dello Stato, 1950. 
132 “é um edifício do século XII várias vezes atingido, mas não destruído, na abside, na ponte, no presbitério, nas 
naves. O que fazer? Reconstruir as partes abatidas, onde, entre outras coisas, em outros tempos, tinham sido 
efetuados trabalhos de restauração que haviam devolvido ao edifício o primitivo aspecto e reconstruí-las com 
caracteres novíssimos, ou ressarcir pacientemente as partes atingidas de modo que o observador pudesse a seu 
bel prazer entender o valor das formas românicas do edifício e por outro lado imediatamente certificar-se dos 
novos elementos inseridos no complexo arquitetônico para que este não perdesse nenhum de seus valores de 
linha e de massa? Não houve dúvidas a este propósito e escolheu-se a segunda solução”. Trad. Irene Thiago. 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI, 
op. cit., 1950, p. 25. 

Figuras 043,  044 e 045 – Igreja della Maggione, 
Palermo: antes e depois dos bombardeios; durante 

os trabalhos de restauro.. Fonte: MINISTERO 
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, 1950, p. 72 e 73 
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apresentava uma defasagem: nas artes, teoria e prática estavam alinhadas, enquanto que, 

na arquitetura, apesar dos eventos bélicos demonstrarem a ineficiência dos antigos padrões 

de restauro, a prática ainda estava presa o passado, apesar de as discussões 

demonstrarem o contrário. 

Ao mesmo tempo em que não era possível negar a reconstrução dos monumentos, Amedeo 

Bellini coloca que também não era possível continuar com a metodologia do restauro 

científico. Era chegado o momento de enfrentar o diálogo entre antigo e novo na arquitetura 

e no urbanismo, promovendo uma nova orientação no campo das intervenções na 

preexistência. Segundo o autor, o momento era caracterizado por três frentes: a primeira, 

aceitando as considerações de Gustavo Giovannoni; a segunda, restaurando os 

monumentos com intervenções de reconstrução e liberação; e, a última, realizando uma 

intervenção a partir da análise crítica da preexistência. Vemos, nessa caracterização da 

discussão, duas posturas bem diferentes – uma é a da aceitação do restauro estilístico, e a 

outra, da abertura do caminho para o restauro crítico.133 

De acordo com Giovanni Carbonara, as formulações de Pane conseguiram dar a resposta 

às questões ensejadas pelo debate no pós-guerra, assim como se mantêm atuais até os 

dias de hoje. Para Carbonara, Pane, junto com Cesare Brandi e mais tarde, com Paul 

Philippot, Renato Bonelli e Umberto Baldini, são os referenciais para a moderna reflexão 

sobre o restauro na atualidade.134 

As reflexões de Pane conseguem atingir o nó da questão das intervenções em textos 

arquitetônicos – com problemas de leitura seja por lacunas ou acréscimos – e tratá-los como 
                                                             
133 BELLINI, Amedeo. Introduzione. In: DE STEFANI, Lorenzo; COCCOLI, Carlota. Guerra, monumenti, 
ricostruzione. Architetture e centri storici italiani nel secondo conflito mondiale. Venezia: Marsilio, 2011, p.16. 
134 CARBONARA, Giovanni. Roberto Pane, Cesare Brandi e Il “Restauro Critico” In: CASIELLO, Stella; PANE, 
Andrea; RUSSO, Valentina (orgs.). Roberto Pane: tra storia e restauro. Architettura, città, paesaggio. Venezia: 
Marsilio, 2010, p. 22-27. 

Figuras 046 e 047 – Cappella Ovetari – 
Igreja degli Eremitani, Padova: restauro 

realizado pelo ICR por meio do 
preenchimento de lacunas com o 

tratteggio. Fonte: MINISTERO DELLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE, 1950, p. 185 
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cada caso, um caso único. Ao acrescentar às instâncias estética e histórica, a instância 

psicológica, coloca o restauro como um ato de cultura intrinsicamente ligado àquela 

sociedade onde está inserido o monumento a ser restaurado. Ao optar pelo juízo crítico 

como guia das decisões de restauração, conjuga a avaliação dos valores materiais, 

históricos e memorias da obra e o confronto com a necessidade de inserção do novo como 

mínima intervenção, pautando o equilíbrio do ato de conservar e do ato de fantasia em 

benefício da melhor leitura do monumento135.  

A proposta de Pane e dos demais teóricos que direcionaram as principais formulações do 

Restauro Crítico se baseavam na verdade da obra, procurando conservar e facilitar a leitura 

do monumento em suas características originais.  

As orientações das intervenções nos monumentos destruídos pela guerra buscavam a 

verdade da obra, alicerçada nos exemplos precedentes, na reconstituição das 

características originais frente à perda irreparável que enfrentavam. A perda da tradição, 

representada pela estética do seu patrimônio monumental, levou à recuperação dos 

monumentos por meio da recomposição em estilo dos trechos perdidos; e essa postura era 

embasada na própria experiência predecessora. 

 

2.2. Restauro Crítico, Teoria da Restauração e Carta de Veneza: rigor 
metodológico e uma dose de fantasia 

Os anos do pós-guerra foram decisivos para consolidar uma atitude que irá tomar corpo nas 

intervenções em edifícios preexistentes de interesse histórico e artístico – o diálogo antigo x 

                                                             
135 CARBONARA, Giovanni. Roberto Pane, Cesare Brandi e Il “Restauro Critico” In: CASIELLO, Stella; PANE, 
Andrea; RUSSO, Valentina (orgs.). Roberto Pane: tra storia e restauro. Architettura, città, paesaggio. Venezia: 
Marsilio, 2010, p. 22-27. 

Figuras 048 e 049 – Igreja de Santa Chiara, 
Napoli, antes e depois dos bombardeios. Fonte: 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL 
RESTAURO DEI MONUMENTI , 1947, p. 62 e 63 
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novo, derivado do duplo postulado designado ao ato de restauro: crítico e criativo – e 

sedimentar uma nova posição que preza pelo equilíbrio entre a conservação da 

preexistência e a reintegração da imagem com recursos contemporâneos. 

A compreensão desse processo e a avaliação da obra objeto de intervenção a partir dessa 

dialética será o tema central da tendência denominada Restauro Crítico, que terá entre seus 

principais divulgadores Roberto Pane, Renato Bonelli e Agnoldomenico Pica. 

Sua fermentação iniciou-se muito antes das reconstruções resultantes dos bombardeios 

aéreos, todavia, o debate pós-guerra forneceu os subsídios para a sua consolidação que 

viria a culminar com a redação da Carta de Veneza, em 1964, e a Carta Italiana de 

Restauro, de 1972.  

A fundamentação do Restauro Crítico deve-se aos estudos sobre estética e crítica 

enraizados no idealismo crociano, que proporcionaram uma nova concepção de crítica para 

a arquitetura, como vemos nas afirmações de Bonelli e Pane: 

Se l’architettura è arte, e conseguentemente l’opera architettonica opera 

d’arte, la prima indagine del restauratore dovrà necessariamente essere 

quela di riscontrare nel monumento che egli considera la presenza o meno 

della qualità artisitica; la sua opera si inizia pertanto con un’azione 

schiettamente critica 136. 

[...] 

                                                             
136 “Se a arquitetura é arte, e consequentemente a obra arquitetônica é obra de arte, a primeira questão do 
restaurador deverá necessariamente ser aquela de encontrar no monumento que ele considera a presença ou 
não da qualidade artística; a sua obra se inicia, portanto, com uma ação honestamente crítica”. Trad. Irene 
Thiago. BONELLI, Renato. Preparazione culturale, capacità critica e metodologia nelle Soprintendenze di 
Monumenti. Atti del VII Convengo Nazionale di Storia dell’Architettura, Palermo, 24-30 settembre, 1950, p. 20. 

Figura 050  – Igreja de Santa Chiara, Napoli, após 
o restauro. Foto da autora, 2013. 
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L’incontro tra antico e nuovo, che sta alla base del nostro discorso, non è un 

rapporto di accostamento, ma si propone come una nova e propria osmosi; 

e per riconoscere se ciò sia vero, basta ricordare quanta edilizia degli stessi 

antichi centri esiga un’opera di totale sostituzione, assai più problematica di 

quella del restauro di un monumento perché non definibile in un preciso 

orientamento137.  

No verbete Restauro Architettonico, de Renato Bonelli, fica clara a formulação “tipicamente 

moderna”138 do novo direcionamento dado ao campo da tutela naquele momento, inserindo 

o monumento na cultura de seu tempo, como continuidade de um passado de reconhecido 

valor para uma sociedade, em que sua conservação tem como argumento fundamental a 

valorização dessa memória em um momento presente e a preservação desse testemunho 

em um tempo futuro. 

A lógica central do restauro crítico é considerar a obra de arquitetura como obra de arte; 

consequentemente, ela adquire valor de documento, quer por suas qualidades artísticas, 

quer pelas históricas, e é, em si, única. Ao ser objeto de conservação e restauro, a obra não 

pode ser analisada a partir de regras fixas. É quando surge o axioma “cada caso é um caso” 

– cada obra de arte deve ser avaliada em particular, é um monumento único em suas 

características físicas e espirituais e serão avaliados seus valores artísticos, históricos e 

simbólicos. 

                                                             
137 “O encontro entre o antigo e o novo, que está na base do nosso discurso, não é uma relação de aproximação, 
mas propõe-se como uma nova e própria osmose; e para reconhecer se isto é verdadeiro, basta lembrar quanta 
construção dos próprios centros antigos exija uma obra de total substituição, muito mais problemática do que 
aquela da restauração de um monumento porque não definível em uma exata orientação”. Trad. Irene Thiago. 
PANE, Roberto. Teoria della Conversazione e del Restauro dei Monumenti. II Congreso Internazionale degli 
architetti e tecnici del restauro. Venezia, 25 a 31 maggio, 1964 IN: PANE, Roberto. Attualità dell’ambiente antico. 
Firenze: La nuova Italia, 1967, p. 16. 
138 Acepção adotada por Renato Bonelli ao definer “restauro arquitetônico”. BONELLI, Renato. Il restauro 
architettonico. In: BRANDI, Cesare, et. Alii. Voce Restauro. In: Enciclopedioa Universale dell’Arte, vol. XI, col. 322 
e ss. Venezia-Roma, 1963, p. 343. 
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Dessa construção, Bonelli conclui que 

Il primo compito del restauratore dovrà essere quello di individuare il valore 

del monumento, e cioè di riconoscere in esso la presenza o meno della 

qualità artistica. Ma questo riconoscimento è atto critico, giudizio fondato sul 

criterio che identifica il valore artistico, e perciò negli aspetti figurali, il grado 

d’importanza ed il valore stesso dell’opera; sopra di esso è basato il 

secondo compito, che è di recuperare, restituendo e liberando, l’opera 

d’arte, vale a dire l’intero complesso di elementi figurativi che costituiscono 

l’immagine ed attraverso i quali essa realizza ed esprime la propria 

individualità e spiritualità139. 

Bonelli deixa claro que a ação do restauro transita entre a dialética crítica e criativa – crítica 

em criar as condições de intervenção, a partir do reconhecimento do valor do monumento, 

da identificação das suas características essenciais e da destinação de uso (quando for o 

caso); criativa, como forma de materializar as ideias em ações diretamente sobre o 

monumento. 

A dualidade entre essas ações, a busca pela justa medida, pelos limites entre uma e outra, 

ou confirmará o sucesso da intervenção, ou terá provocado profundas perdas no 

monumento. Essa dialética, que envolve um processo de escolha e avaliação crítica, de 

certa forma, legitimará a aproximação da arquitetura contemporânea dos contextos 
                                                             
139 “A primeira tarefa do restaurador deverá ser aquela de especificar o valor do monumento, que é reconhecer 
nele a presença ou não da qualidade artística. Mas este reconhecimento é ato crítico, juízo fundamentado sobre 
o critério que identifica o valor artístico, e por isto nos aspectos figurativos, o grau de importância e o próprio 
valor da obra; sobre este será baseada a segunda tarefa, que é recuperar, restituindo e liberando a obra de arte, 
ou seja, o inteiro complexo de elementos figurativos que constituem a imagem e através dos quais essa realiza e 
exprime a própria individualidade e espiritualidade”. Trad. Irene Thiago. BONELLI, Renato. Il restauro 
architettonico. In: BRANDI, Cesare, et. Alii. Voce Restauro. In: Enciclopedioa Universale dell’Arte, vol. XI, col. 322 
e ss. Venezia-Roma, 1963, p. 347. 
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históricos, criando uma via de mão dupla – por um lado, permite a inovação, através da 

continuidade e a inserção do monumento na vida atual; por outro, deixa o monumento 

sujeito a uma relação vulnerável com o “novo” quando há a falta de responsabilidade 

histórica e crítica por parte do arquiteto autor da intervenção. 

A grande contribuição do Restauro Crítico para a cultura do restauro foi encontrar um meio 

de aproximação da arquitetura nova à arquitetura do passado, propondo por meio do 

julgamento crítico, uma continuidade entre presente e passado, inserindo o monumento na 

vida contemporânea.  

Porém, é importante ressaltar que essa não era sua premissa básica e, sim, decorrente da 

constatação da necessidade em intervir em um contexto histórico, seja ele singular ou em 

conjunto urbano. Os disseminadores desse pensamento tinham claro em suas formulações 

que a intervenção deveria ser precedida pela manutenção permanente da preexistência; o 

restauro não era entendido como um fim, mas, sim, como um meio para a conservação. 

Essa noção de graus de intervenção, da manutenção preventiva ao restauro, ficará clara no 

debate ensejado em Veneza, 1964. 

A publicação da Teoria del Restauro de Cesar Brandi, em 1963140, procura dar uma unidade 

conceitual  e crítica ao campo teórico-metodológico ao parametrizar seus princípios de 

restauração para todas as manifestações artísticas, incluindo a arquitetura. A intervenção no 

monumento parte do seu reconhecimento de valor como obra de arte, fruto do fazer 

humano. 

Cesare Brandi não se coloca contra o Restauro Crítico, pelo contrário, ambos partem das 

mesmas referências – os conceitos de estética de Benedetto Croce e o restauro filológico –, 

                                                             
140 BRANDI, Cesare. Teoria del Restauro. Torino: Einaudi, 1963. 
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mas seus postulados, traduzidos em uma teoria, são mais restritivos que as premissas 

presentes no discurso do Restauro Crítico. 

A Teoria da Restauração do italiano Cesare Brandi141 coloca a obra de arte sob a influência 

das instâncias histórica e artística, instituindo um juízo de valor para a obra de arte a ser 

restaurada.  Segundo Brandi, cada caso de restauração de obra de arte deve ser avaliado 

segundo essa polaridade e, ora se dará mais importância à instância estética, ora à 

instância histórica.  

Ainda para Cesare Brandi, o projeto de restauro começa com o reconhecimento do valor  

artístico da obra – “a restauração constitui o momento metodológico do reconhecimento da 

obra de arte, na sua consistência física e na sua dúplice polaridade estética e histórica, com 

vistas à sua transmissão para o futuro142” – e, a seguir, ele faz a atribuição das instâncias 

estética e histórica. 

Os representantes do Restauro Crítico também seguem essa linha de pensamento: cada 

monumento deve ser visto como obra de arte; a obra de arte é fixada na matéria onde se 

opera a ação de restauro.  

Todas essas discussões serão sedimentadas oficialmente com a assinatura da Carta 

Internacional de Restauro de Veneza, de 1964, que estabelece diretrizes mais sólidas para 

o ato do restauro, estreitando o caminho entre o debate teórico e a prática de projeto, e 

propondo um denominador comum como critérios de intervenção. 

                                                             
141 BRANDI, Cesare. Teoria da Restauração. São Paulo, Ateliê Editorial, 2004. 
142 Ibidem, p. 30. 
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Segundo Renato de Fusco, três foram os fatores que alimentaram o debate nos anos 1950-

1960: a necessidade da reconstrução, a responsabilidade pela salvaguarda do patrimônio e 

a coexistência da arquitetura do passado com as novas construções143. 

Essas temáticas configuravam o cerne do debate e representavam um momento de 

amadurecimento e reflexão para os avanços teórico-metodológicos no campo da 

restauração. O debate disciplinar buscava encontrar um mecanismo de cooperação 

internacional que pudesse conjugar critérios e orientar comportamentos em relação à 

conservação e restauração do patrimônio cultural. A criação de uma Carta com prescritivas 

e indicações poderia estabelecer princípios de tutela universais e, em casos específicos, 

adaptados a cada cultura. 

A Carta nasce no II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos 

Históricos, realizado em Veneza, entre os dias 25 e 31 de maio de 1964. Tornou-se o 

documento oficial do ICOMOS, adotado no campo interacional da restauração pelos seus 

países-membros. 

O encontro realizado em Veneza dava continuação à discussão iniciada no I Congresso 

Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos, realizado em Paris, em 

1957144. 

O objetivo principal do II Congresso era fazer um balanço da experiência após o primeiro 

encontro, sugerir um programa de salvaguarda e atualizar a prática diante dos monumentos 

e conjuntos monumentais, procurando organizar e universalizar as diretrizes de salvaguarda 

e restauro. Na sua apresentação, Piero Gazzola reclamava pela constituição de um “codice 

                                                             
143 FUSCO, Renato de. Restauro. Verum factum dell’architettura italiana. Roma: Carocci Editore, 2012, p. 117. 
144 KÜHL, Beatriz Mugayar Notas sobre a Carta de Veneza. Anais do Museu Paulista, São Paulo, vol. 18, n.2, p. 
287-320, jul./dez. 2010. 
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ufficiale nel settore della conservazione dei beni culturali”145. Buscava, dessa forma, entre 

teorias e normativas esparsas, a criação de critérios e premissas universais, adequados às 

especificidades de cada cultura, para encontrar uma solução equilibrada diante da dialética 

antigo/novo que se colocava como a extensão dos conceitos de tutela, da ampliação do 

campo de ação do restauro e das novas solicitações da sociedade do presente. 

Gazzola inicia sua apresentação enfatizando a relação do passado com o presente e, ao 

mesmo tempo, colocando a salvaguarda do patrimônio não só como referência artística e 

histórica, mas com significação simbólica e de pertencimento: 

In questi ultimi tempo in tutti i paesi si è avuta la sensazione di quanto sia 

pericoloso tale distacco e quanto sia necessario ridare allo sviluppo 

materiale il controllo dello spirito; di quanto la degna conservazione dei beni 

culturali sia necessaria ai popoli: a ogni popolo che voglia perfezionare la 

propria umanità, che voglia sentirsi anello valido di quella catena in cui  si 

può rappresentare la sequenza storica dei tempi146.  

A redação é fruto da adaptação do texto de Roberto Pane e Piero Gazzola, “Proposte per 

uma carta Internazionale di restauro”147. Gazzola era o presidente do comitê organizador 

que tinha como membros, entre outros, Carlo Ceschi, Guglielmo De Angelis d’Ossat e Piero 

Sanpaolesi. Ao todo, reuniram-se em Veneza 51 países e o Estado-pontíficio, o Vaticano.  

                                                             
145 “código oficial no setor da conservação dos bens culturais”. Trad. da autora. INTERNACIONAL COUNCIL OF 
MONUMENTS AND SITES.  Il monument per l’uomo. Atti del II Congreso Internazionale del Restauro. Venezia, 
25-3 maggio, Marsilio Editori, 1964, p. XXI. 
146 “Nestes últimos tempos, em todos os países, houve a sensação do quanto é perigoso tal distanciamento e 
quanto é necessário restituir ao desenvolvimento material o controle do espírito; do quanto a digna conservação 
dos bens culturais seja necessária aos povos: a cada povo que queira aperfeiçoar a própria humanidade, que 
queira sentir-se anel válido daquela cadeia na qual pode-se representar a sequência histórica dos tempos”.Trad. 
irene Thiago. INTERNACIONAL COUNCIL OF MONUMENTS AND SITES, op. cit., p. XIX. 
147Ibidem. 
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A proposta de Pane e de Gazzola tinha como fundamento base reexaminar os documentos 

já existentes (Carta de Atenas, 1931; Carta Italiana de Restauro, 1932;  Istruzione per il 

restauro dei monumenti – Ministero della Pubblica Istruzione, 1983148) e implementar um 

novo documento adequado à sociedade moderna e aos postulados ultrapassados frente às 

novas solicitações e transformações da cidade. 

riesaminare quei criteri generali e quelle norme che sono stati formulati in 

occasione di incontri fra tutte le nazioni interessate al comune problema 

della tutela stessa. In tal senso si può affermare che il primo e più autorevole 

testo sia ancora quello della Conferenza di Atene del 1930; testo 

fondamentalmente concorde con i più specifici orientamenti ed istruzioni a 

carattere nazionale fra i qualli la Carta del Restauro Italiana149.  

Os onze artigos inicialmente propostos para a Carta resultaram em 16 oficialmente 

aprovados pelos membros do congresso e dividido em sete partes: “Definições”, 

“Finalidade”, “Conservação”, “Restauração”, “Sítios monumentais”, “Escavações” e 

“Documentação e publicação”. 

Em sua introdução, atribuída à Paul Philippot150, dá ênfase à salvaguarda do patrimônio 

como “testemunho vivo”151 das tradições dos povos, carregados de mensagem espiritual 

                                                             
148 Istruzione per il restauro dei monumenti – Ministero della Pubblica Istruzione, 1983. Disponível em: 
<http://www.unipa.it/restauro/1938%20Istruzioni%20Restauro%20dei%20Monumenti.pdf>. Acesso em 06 jul 
2014. 
149 “reexaminar aqueles critérios gerais e aquelas normas que foram formuladas em ocasião de encontros entre 
todas as nações interessadas no problema comum da própria tutela. Em tal sentido, pode-se afirmar que o 
primeiro e mais autoral texto seja ainda aquele da Conferência de Atenas de 1930; texto fundamentalmente de 
acordo com as mais específicas orientações e instruções de caráter nacional entre as quais a Carta de 
Restauração Italiana”. Trad. Irene Thiago. INTERNACIONAL COUNCIL OF MONUMENTS AND SITES.  Il 
monument per l’uomo. Atti del II Congreso Internazionale del Restauro. Venezia, 25-3 maggio, Marsilio Editori, 
1964, p. 14. 
150 KÜHL, Beatriz M. Notas sobre a Carta de Veneza. Anais do Museu Paulista, vol. 18, n.2. São Paulo, jul./dez. 
2010, p. 305 (nota 72). 
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meritórias de serem transmitidas às gerações futuras. Nesse sentido, estabelece a premissa 

máxima do “porquê” preservar. 

A Carta de Veneza reexamina os princípios contidos nas Cartas de Atenas, de maneira a 

aprofundá-los e dotá-los de espírito crítico no que diz respeito às intervenções no 

patrimônio. Seus artigos apresentam, fundamentalmente, recomendações sobre a 

interlocução entre o antigo e o novo – alertam para a falsificação do monumento e para o 

equilíbrio da composição diante dessa interlocução152. Copiar o passado é apenas realizar 

uma construção fictícia, que não nos mostra a maneira de pensar de uma geração, mas, 

sim, demonstra um retrocesso do homem em relação a sua história. 

Em sua redação, a Carta mostra uma visão ampliada de patrimônio: como monumento 

histórico, incluindo não só bens singulares de valor excepcional, mas sítios urbanos, rurais e 

edificações modestas, todos produtos da atividade humana que tenha uma significação 

cultural153. Esse alargamento do que é considerado patrimônio também reflete no 

entendimento da conservação e restauração como um campo disciplinar com o qual devem 

colaborar todas as ciências e técnicas154.  

Apesar de ser um documento de caráter prescritivo – a Carta de Veneza não dá a fórmula 

correta da intervenção, mas a orienta dentro dos postulados teóricos da época em que foi 

redigida –, seu objetivo principal é o de estabelecer parâmetros que norteiem o projeto de 

restauro. Seus artigos não são arbitrários, fruto de discussão de um encontro internacional, 

mas resultado de amplo debate no campo do restauro. Segundo Beatriz Kühl, mais 
                                                                                                                                                                                              
151 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/ MINISTÉRIO DA CULTURA. Cartas 
Patrimoniais, 3ª ed. rev. aum. Rio de Janeiro, 2004, p. 91. 
152 Ibidem. 
153 Artigo 1º da Carta de Veneza. INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/ 
MINISTÉRIO DA CULTURA, op. cit., p. 92. 
154 Artigo 2º da Carta de Veneza. INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/ 
MINISTÉRIO DA CULTURA, op. cit., p. 92. 
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importante que saber interpretá-la, é conhecer a base da discussão que a originou e como 

suas indicações foram apreendidas na prática155.  

Para Roberto Di Stefano, a relevância da Carta de Veneza  está no fato de “comprendere 

che il patrimônio culturale costituisce il punto di riferimento fermo e certo al quale, oggi, può 

guardare il nostro spirito sbandato dalle incertezza”156. 

A finalidade da Carta, expressa no artigo 3º, “a conservação e a restauração dos 

monumentos visam a salvaguardar tanto a obra de arte quanto o testemunho histórico 

(grifo nosso)”157 destaca a dupla polaridade do monumento expressas tanto em seus valores 

artísticos quanto históricos. Essa dialética será ainda trabalhada nos artigos 9º, 11º, 12º e 

13º.158, influenciada pelas discussões da época e pelo relativo avanço conceitual em relação 

à temática, principalmente com as publicações, um ano antes, da Teoria de Cesare Brandi e 

do termo Restauro, de Brandi e Renato Bonelli, inseridas na Enciclopedia Universale 

dell’Arte159. 

A conservação, definida na Carta, exige uma ação contínua de manutenção que, a longo 

prazo, evita a intervenção. A manutenção, por sua vez, está associada à utilização dos 

monumentos, a partir de uma “destinação útil à sociedade” dentro de “limites” 160. Ou seja, 

                                                             
155 KÜHL, Beatriz Mugayar Notas sobre a Carta de Veneza. Anais do Museu Paulista, São Paulo, vol. 18, n.2, p. 
287-320, jul./dez. 2010. 
156 “compreender que o patrimônio cultural constitui o ponto de referência fixo e certo, ao qual, hoje, pode olhar o 
nosso espírito desagregado pelas incertezas”. Trad. Irene Thiago. DI STEFANO,  Roberto. La Carta di Venezia e 
la conservazione dei valori In: LEMAIRE, Raimond (et. alli). La Carta de Venezia trenta anni dopo. Restauro. 
Quaderni di Restauro dei Monumenti e di Urbanistica dei Centri Antichi. Napoli, n. 131-132, 1995, p. 30. 
157 Artigo 2º da Carta de Veneza. INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/ 
MINISTÉRIO DA CULTURA. Cartas Patrimoniais, 3ª ed. rev. aum. Rio de Janeiro, 2004, p. 92. 
158 Ibidem, p. 93 e 94. 
159 BRANDI, Cesare, et. alii. Voce Restauro. In: Enciclopedioa Universale dell’Arte, vol. XI, col. 322 e ss. Venezia-
Roma, 1963, p. 322-353. 
160 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/ MINISTÉRIO DA CULTURA. Cartas 
Patrimoniais, 3ª ed. rev. aum. Rio de Janeiro, 2004, p. 92. 
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nesse artigo, subtende-se que o uso deve ser compatível com as características originais da 

preexistência histórica. Gazzola ressalta que “utilizzare (grifo do autor) nella disciplina 

progettuale è um dato, mentre nel restauro è un risultato che non può essere 

pregiudizialmente sovrepposto all’oggetto da restarare”161.  

A questão da destinação de uso, quando diversa daquela original, será um tema sempre 

presente nos discursos que envolvem a intervenção em um monumento histórico, trazendo 

para o campo da tutela a questão social e econômica do bem cultural, principalmente a 

partir do final dos anos 1960 e início dos anos 1970162. É na década de 1970 que assistimos 

a presença constante dos termos reutilização, reciclagem, reuso e reconversão na pauta do 

restauro163. 

A ambiência dos monumentos também será uma preocupação das discussões de 1964, 

presente nos artigos 6º e 7º, decorrentes das polêmicas nascidas no pós-guerra, pela 

aproximação da arquitetura contemporânea à arquitetura do passado. Esses artigos, de 

certa forma, propõem limites para a inserção do novo em contextos antigos, procurando 

preservar não só a escala do monumento singular, mas seu entorno e sua relação com o 

tecido onde está inserido. 

                                                             
161 “utilização na disciplina projetual é um dado, enquanto no restauro é um resultado que não pode ser 
prejudicialmente sobreposto ao objeto da restauração”. Trad. da autora. GAZZOLA, Piero. L’inserzione del 
concetto di restauro prima e dopo la Carta di Venezia. Bollettino del Centro Internazionale di Studi di Architettura 
Andrea Palladio. Vicenza: Domus Comestabilis – Basilica Palladiana, n. XX, 1979, p. 245. 
162 Nos anos 1970, as contendas em relação às intervenções em monumentos, e principalmente, em centros 
históricos, será o mote de diversos congressos e encontros nos quais foi debatida a conservação integrada, 
aliando a conservação do patrimônio e as noções de planejamento estratégico: a Reunião sobre conservação e 
utilização de monumentos e sítios de interesse histórico e artístico (da Organização dos Estados Americanos), 
que resultou na redação das Normas de Quito, 1967; Congresso do patrimônio arquitetônico europeu (do 
Conselho da Europa) onde foi redigida a Declaração de Amsterdã, 1975; 19ª Sessão da Conferência Geral da 
Unesco – Recomendação relativa à salvaguarda dos conjuntos históricos e sua função na vida contemporânea, 
Nairóbi, 1976. INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/ MINISTÉRIO DA 
CULTURA. Cartas Patrimoniais, 3ª ed. rev. aum. Rio de Janeiro, 2004. 
163 Cf. definições no Capítulo 1. 
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A principal premissa da Carta de Veneza está expressa em seu artigo 9º, e é 

complementada pelos artigos 10º, 11º, 12º e 13º, em que está definido o que é  restauração. 

A indicação do objetivo do restauro em “conservar e revelar valores estéticos e históricos”164 

nos mostra, mais uma vez, a dialética entre as instâncias estética e histórica e que a ação 

de intervenção é definida exatamente pelo reconhecimento desses valores do monumento.  

O artigo 9º é a base de toda interpretação para uma intervenção; guia a postura do 

arquiteto-restaurador em relação ao monumento quando coloca que as escolhas devem 

respeitar o material original, ser pautada no estudo aprofundado do monumento e, acima de 

tudo, ter um caráter excepcional . A restauração é uma atividade de exceção, só praticada 

quando a manutenção preventiva e a conservação contínua não dão conta de atender a 

máxima “conservar e revelar valores”. 

O enunciado também enfatiza que todo trabalho complementar indispensável – aqui   

implícito o princípio da mínima intervenção –, deverá se destacar do texto original com a 

“marca do nosso tempo”165, chamando a isso de princípio da distinguibilidade.  

Ficam caracterizados, neste artigo, os postulados do restauro crítico: o de que a intervenção 

deverá ser guiada pelo juízo crítico por meio da avaliação dos valores artísticos e históricos 

portados pelo monumento e o da intenção criativa, ao dar continuidade à vida da arquitetura 

do passado no momento presente, sem falsear aspectos do novo estrato à que o 

monumento é submetido. 

De acordo com Piero Gazzola, diante de um serviço de tutela arbitrário e propondo uma 

coerência de continuidade entre a arquitetura do passado e a arquitetura contemporânea, a 

                                                             
164 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/ MINISTÉRIO DA CULTURA. Cartas 
Patrimoniais, 3ª ed. rev. aum. Rio de Janeiro, 2004, p. 93. 
165 Ibidem, p. 93. 
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Carta de Veneza exerceu um papel fundamental ao reconhecer o contexto histórico a partir 

de seus valores, conseguindo, dessa forma, criar um instrumento de cooperação 

internacional, direcionando a salvaguarda e intervenções no patrimônio construído e 

propondo limites frente às operações arbitrárias diante da preexistência. A carta, segundo 

ele, dá o “equilibrio opportuno” e uma “morbida certeza”166, conseguindo adequar-se  à 

diversidade cultural e política de cada país, bem como às mudanças da sociedade ao longo 

do tempo. 

Pouco mais de dez anos após a adoção da Carta de Veneza como documento-base para as 

intervenções em monumentos, foram realizados congressos que colocavam em debate as 

possíveis fragilidades da Carta167 e criavam a polêmica em requerer a sua revisão. Dentre 

os principais pontos expostos destacam-se a ausência da salvaguarda dos centros urbanos 

como complexo e a falta de referências à tutela da arquitetura industrial e habitações rurais. 

Por outro lado, valida-se o documento como atual naquele momento e reconhece-se sua 

importância para o campo disciplinar do restauro.  

Na década de 1990, teóricos italianos se reuniram novamente para a discussão de uma 

possível revisão da Carta, avaliação da sua atualidade e verificação da aplicabilidade de 

seus critérios no contexto daquele momento168, chegando-se a conclusão de que o 

                                                             
166 GAZZOLA, Piero. L’inserzione del concetto di restauro prima e dopo la Carta di Venezia. Bollettino del Centro 
Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio. Vicenza: Domus Comestabilis – Basilica Palladiana, n. XX, 
1979, p. 247. 
167 Convengo Nazionale organizzato dalla Regione Campania – Assessorato Beni Culturali e dall’Istituto di ricerca 
per il restauro architettonico e l’urbanistica dei centri antichi; Napoli-Ravello, 23-26 settembre 1976 (Cf. “Um 
domani per il restauro. Esecutori, tecnici, operatori: problemi di formazione, struttura e finalità tra stato e regioni”. 
Restauro. Quaderni di Restauro dei monumenti e di urbanistica dei centri antichi. Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane, n. 27, 1976); Convengo ICOMOS, Napoli-Ravello, 28 settembre – 1 ottobre, 1977 (Cf. “Il restauro in Italia 
e La Carta di Venezia”. Restauro. Quaderni di Restauro dei monumenti e di urbanistica dei centri antichi. Napoli, 
n. 33-34, 1977). 
168 LEMAIRE, Raimond (et. alli). La Carta de Venezia trenta anni dopo. Restauro. Quaderni di Restauro dei 
Monumenti e di Urbanistica dei Centri Antichi, Napoli, n. 131-132, 1995. 
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documento tem caráter de denominador comum nas premissas do campo, como forma de 

propor rigor metodológico e limites para o trato com os monumentos.  

Para Jukka Jokilehto 

vista la definizione del restauro come um processo (grifo do autor) critico e 

anche creativo (se autentico), tale processo non prefissa il risultato; il 

restauro va definito sulla base dei valori riconosciuti. Così non c’è bisogno 

d’inventare una nuova teoria di restauro per ogni area culturale169.  

De caráter prescritivo, a Carta de Veneza não é um manual ou receituário, mas um conjunto 

de critérios passíveis de interpretação que orientam o projeto de conservação e restauro, 

incorporando os subsídios necessários para a aproximação do novo junto ao antigo, 

apresentando um método de intervenção universal que pode ser adequado ao contexto 

específico de cada país. 

 

2.3. A atualidade do restauro na Itália 
As questões prementes nas discussões das décadas de 1950 e 1960, no campo disciplinar 

do restauro, promoveram a reavaliação das bases teóricas, o aprofundamento no setor da 

salvaguarda do patrimônio e, imbuídas de bom senso e rigor metodológico, forneceram 

orientações substanciais para as intervenções na preexistência histórica. 

As ideias e práticas ligadas ao Restauro Crítico, assim como a Carta de Veneza, não foram 

unânimes da Europa, nem dentro da própria Itália, mas, no âmbito do campo disciplinar de 
                                                             
169 “vista a definição de restauração como um processo (grifo do autor) crítico e também criativo (se autêntico), 
tal processo não pré-fixa o resultado, o resultado é definido sobre a base dos valores reconhecidos. Assim, não 
há necessidade de inventar uma nova teoria de restauração para cada área cultural”. Trad. Irene Thiago. 
JOKILEHTO, Jukka. L’approccio al restauro ed il pluralismo culturale. Riflessione nell’ambito internazionale. 
LEMAIRE, Raimond (et. alli). La Carta de Venezia trenta anni dopo. Restauro. Quaderni di Restauro dei 
Monumenti e di Urbanistica dei Centri Antichi.Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, n. 131-132, 1995, p. 162. 
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restauro, onde os modos de conceber a intervenção resultam em diferentes interpretações e 

soluções, o restauro como ato crítico proporcionou uma nova forma de compreender o 

monumento e enfrentar as escolhas na intervenção proposta, diferentemente do que vinha 

sendo praticado e ideado no campo, com uma relativa predominância do restauro tipológico. 

Mesmo com todo aprofundamento e fundamentação, os principais teóricos italianos da 

atualidade têm afirmado que, nas últimas duas décadas, com o aumento do número de 

intervenções na preexistência,  a situação do campo é preocupante e emergente. A relação 

antigo-novo se consolidou como um dos problemas centrais da cultura de restauro e tem 

assumido papel de destaque nas discussões da produção arquitetônica contemporânea. 

De acordo do Jukka Jokilehto, o restauro se tornou um problema cultural, fruto da falta de 

comunicação entre os arquitetos, a história e a engenharia: “sembre essere diventato 

un’argomento quase di gusto personale; si è detto che ‘la regola è niente regole”170. 

Para Paolo Portoghesi, a argumentação entre antigo e novo é uma interminável 

discussão171. Já para Stella Casiello, existe uma grande lacuna entre os princípios teóricos e 

o resultado prático a qual suscita uma reflexão que considere uma menor liberdade de 

escolha criativa pelo ganho de juízo crítico em relação ao monumento e  de ação controlada 

diante da intervenção172. Claudio Varagnoli coloca que a problemática central da 

                                                             
170 “parece ter se transformado em um assunto quase de gosto pessoal, se diz que ‘a regra é não ter regras”. 
Trad. Irene Thiago. JOKILEHTO, Jukka. Sull’insegnamento nel campo del restauro dei monumenti in vari paesi. 
Restauro. Quaderni di Restauro dei Monumenti e di urbanistica dei Centri Antichi. Napoli, n. 94, novembre-
dicemre 1987, p.102. 
171 PORTOGHESI, Paolo. Riuso dell’architettura. Materia, Firenze, n. 49, gennaio-aprile, p.20-23, 2005.  
172 CASIELLO, Stella (a cura di). Restauro: criteri, metodi, esperienze. Napoli: Electa Napoli, 1990, p. 9. 
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restauração está entre a separação cada vez maior da objetividade do restauro e a 

subjetividade do projeto do novo173. 

O grande problema das intervenções é a inserção da arquitetura contemporânea em 

contextos existentes. De acordo com Carbonara, deve-se encontrar uma terceira via, aquela 

que surge a partir do encontro entre antigo e novo, entre passado e presente, criando um 

novo futuro, pois 

Non sussiste in conclusione, a nostro parere, un’incompatibilità di principio 

fra antico e nuovo, fra conservazione e innovazione o, se si vuole, fra 

preesistenze e progetto; com’è stato giustamente detto, a benvedere, si 

tratta di due facce dello stesso problema da risolversi, ogni volta, in un modo 

nuovo che, mentre fa, inventa le regole del suo fare, ricorrendo a cultura, 

fantasia e senso della misura, atto che ‘nonha altra legge che la regola 

individuale dell’opera’174.  

Como fazer a correta leitura da intervenção na preexistência? De que forma a 

contemporaneidade deve se colocar em relação a essa preexistência? Atualmente, o tema é 

tratado segundo uma variedade de enfoques: o novo contra o antigo, o novo sobre o antigo, 

o novo e o antigo, porque inúmeras são as interpretações dos princípios pertinentes ao 

campo. Não existe uma resposta correta, mas, sim, propostas que mantenham unidade 

                                                             
173 VARAGNOLI, Claudio. Edifici da Edifici: la ricezione del passato nell’architettura italiana, 1990-2000. 
L’industria delle costruzioni, Roma, anno XXXVI, n.368,p. 4-15,  nov./dic. 2002. 
174 “Não existe, concluindo, em nossa opinião, uma incompatibilidade de princípio entre antigo e novo, entre 
conservação e inovação ou, se preferirmos, entre preexistência e projeto; como foi justamente dito, ao 
observarmos bem, tratam-se de duas faces do mesmo problema a ser resolvido cada vez, em um modo novo 
que enquanto faz, inventa as regras do seu fazer, recorrendo a cultura, criatividade e senso da medida, ato que 
não tem outra lei que a regra individual da obra”. Trad. Irene Thiago.  CARBONARA, Giovanni. Preesistenze e 
progetto architettonico. In: MALFONA, Lina. Per una definizione del progetto. Roma: Edizioni Kappa, 2010, p. 
21. 
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conceitual e rigor metodológico para a preservação do monumento com a menor 

intervenção possível.  

A produção teórica e prática no campo da restauração italiana nos mostra que a absorção 

das formulações do Restauro Crítico pela Carta de Veneza forneceu as condições para a 

convivência entre a nova arquitetura e a arquitetura do passado. A Teoria da Restauração 

de Brandi não só conseguiu exprimir princípios na prática como, também, parametrizou as 

artes em geral, ao instituir critérios válidos para o restauro tanto das artes aplicadas quanto 

da arquitetura. 

Porém, como atividade complexa, as ideias do restauro crítico não encontraram uma 

unanimidade metodológica no campo teórico e prático, suscitando outras formas de 

interpretação da história e das exigências culturais de uma sociedade.  

O discurso presente atualmente na Itália, para onde as atenções sobre o tema “antigo e 

novo” estão constantemente voltadas, é caracterizado por uma ou operacionalidade 

profissional ramificada. 

Após as propostas do Restauro Crítico, a Carta de Veneza e as formulações presentes na 

teoria de Cesare Brandi, surgiram novas posições alicerçadas em seus aspectos teórico-

metodológicos. Estas posições ainda são discursos em elaboração, que compartilham, 

como premissa, a garantia de permanência das obras do passado, sua transmissão ao 

futuro e as ações de intervenção subsidiadas pelo peso dado às instâncias estéticas e 

históricas. 
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Giovanni Carbonara175 e Gaetano Miarelli Mariani176 identificam que, nos últimos 30 anos, a 

cultura de restauro italiana é caracterizada por três correntes de pensamento: o Restauro 

Crítico-conservativo, ou Posição Central; a Manutenção-repristino, ou Hipermanutenção; e a 

Pura-conservação, ou Conservação-Integral. 

Historicamente, a intervenção na preexistência tem se ajustado a uma escala de 

aproximação/afastamento do monumento que oscila da conservação à inovação, tendo 

como ponto central o restauro. Vimos que, no início do século, Giovannoni propôs cinco 

níveis de diálogo com a arquitetura do passado.  

A conservação, em sua essência, seria a ação mais próxima de preservação do 

monumento, porém implicando em pequenas modificações. Qualquer intervenção em um 

monumento, mesmo que para fins conservativos, impõem mudanças no texto original. A 

Inovação nada mais é do que o último grau na escala da intervenção do monumento, onde o 

novo sobrepuja o antigo. 

O material de trabalho das três vertentes deriva da compreensão das instâncias estética e 

histórica nas escolhas projetuais no momento da intervenção. A principal diferença imposta 

por essa postura é um juízo crítico que oscila, ora para a artisticidade da obra e seus 

aspectos formais, ora para sua historicidade e suas informações documentais. 

A vertente denominada “Hipermanutenção-repristino” encontra na instância estética os 

instrumentos de conservação e restauração do documento do passado. Seus 

                                                             
175 CARBONARA,  Giovanni. Avvicinamento al restauro. Teoria, Storia, monumenti. Napoli: Liguori Editore, 1997; 
CARBONARA, Giovanni. Le tendenze attuali del restauro in architettura. In: Nuove conoscenze e prospettive del 
mondo dell’arte. Enciclopedia Universale dell’arte. Secondo suplemento, vol. 16. Novara: Istituto Geografico de 
Agostini, 2000, p. 531-541;CARBONARA, Giovanni. Restauro Architettonico: principi e metodo. Roma: M.E. 
Architectural Book and Review, 2012. 
176 MARIANI, Gaetano Miarelli. I Restauri di Pierre Prunet. Un pretesto per parlare di architettura. Palladio, Roma, 
n. 26, p. 65-92, luglio-dicembre 2000. 
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representantes entendem que o monumento não deve preservar traços de seu 

envelhecimento e, nesse sentido, seu projeto é guiado por posturas de renovamento do 

monumento arquitetônico e recuperação de seus aspectos formais. É conhecida por 

repristino, pois muitas de suas ações são baseadas na proposição das características 

materiais do texto arquitetônico original como uma ode à sua beleza. Essa corrente é 

representada por Paolo Marconi177 e seus seguidores na Facoltà di Architettura Roma Tre, 

em Roma. 

Para Marconi 

Il restauro di ripristino si è limitato [...] a restituire al monumento 

architettonico almeno parte del suo valore semantico (grifo do autor) , del 

suo significato  (grifo do autor) linguistico e storico, non ha davvero aggiunto 

in valore venale (grifo do autor) al monumento, come nel caso della copia a 

socpo di falsificazione (grifo do autor) di un oggetto d’arte178.  

Paolo Marconi embasa a intervenção na matéria e no significado que a arquitetura do 

passado possui, uma vez que subentende que uma obra é reconhecida como monumento 

pelo seu valor arquitetônico. Para o arquiteto, teórico e professor, a conservação é uma 

tutela passiva que preserva os defeitos e sinais do tempo em prejuízo da beleza da obra179 e 

contra o escopo do restauro. Restauro é como uma cirurgia estética que refaz o “órgão 

                                                             
177 Falecido em agosto de 2013. 
178 “A restauração de restituição limitou-se [...] a devolver ao monumento arquitetônico ao menos parte do seu 
valor semântico (grifo do autor), do seu significado (grifo do autor) linguístico e histórico, não agregou 
verdadeiramente, em valor venal (grifo do autor) ao monumento, como no caso da copia com escopo de 
falsificação (grifo do autor) de um objeto de arte”. Trad. Irene Thiago. MARCONI, Paolo. Materia e significato. La 
questione del restauro architettonico. Roma: Editori Laterza, 1999, p. 4. 
179 Ibidem, p. 4. 
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mutilado ou degradado”, uma vez que considera as obras do passado o “espelho da nossa 

identidade local”180. 

Paolo Marconi chegou a propor uma revisão da Carta de Veneza, segundo ele, fruto direto 

da publicação da Teoria de Brandi, por acreditar que seus princípios promoveram a 

difamação e criminalização da restauração l’identique181. 

Na vertente Manutenção-repristino, o restauro busca em técnicas e conhecimento dos 

materiais tradicionais os instrumentos para que a intervenção possa recuperar a beleza dos 

trechos perdidos e das partes degradadas. Àqueles que associam esse tipo de postura à 

falsificação, os representantes dessa vertente buscam na historiografia da arte e da 

arquitetura as respostas para rebater as críticas. 

A Basílica Palladiana di Vicenza, projeto original de Andrea Palladio, do século XV, foi 

restaurada por uma equipe de arquitetos liderada por Paolo Marconi que propôs o 

refazimento da cobertura com estrutura em madeira, conforme projeto original, em 

                                                             
180 MARCONI, Paolo. Progettare il restauro architettonico: mestiere per architetti, non per conservatori In: 
MARCONI, Paolo; PUGLIANO, Antonio. Ricerche di storia dell’arte. Rivista quadrimestrale  “Progettare il restauro 
architettonico”. Roma: Carocci Editori, n. 93, 2007, p. 2-3. 
181 “La Carta di Venezia del 1964 può essere quindi intesa come un’autocritica colletiva degli architetti di tutto il 
mondo ispirati – paradossalmente – proprio da quel Gazzola e da quel Pane che erano stati i principali autori e 
critici favorevoli delle ricostruzioni post-belliche più impegnative: i ponti di Verona e la chiesa di Santa Chiara a 
Napoli. I brani più scottanti della Carta sono quelli in cui la ricostruzione in stile è interdetta con parole 
inequivocabili” (A Carta de Veneza, de 1964, pode ser, portanto, entendida como uma autocrítica coletiva dos 
arquitetos de todo o mundo inspirados – paradoxalmente – exatamente por Gazzola e por Pane que foram os 
principais autores e críticos favoráveis às reconstruções pós-bélicas mais comprometidas: as pontes de Verona e 
a igreja de Santa Clara em Nápoles. Os trechos mais inflamados da Carta são aqueles em que a reconstrução 
em estilo é proibida/bloqueada com palavras inequívocas). Trad. Irene Thiago. MARCONI, Paolo. 2006: an 
upload Venice Charter. Trad. Joshua Spafford. In: HARDY, MATTHEW. The Venice Charter Revisited. 
Modernism, conservation and tradition in the 21st century. UK: Cambridge Scholars Publishing, 2008, p. 706-713. 

Figuras 051 e 052 – Basilica Palladiana, 
Vicenza. Trabalhos na cobertura durante 
intervenção de Paolo Marconi e equipe. 

Fonte: MARCONI, 2012, p.82 
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substituição à cobertura em concreto armado (em processo de degradação) executada na 

reconstrução do pós-guerra (projeto realizado entre 2003 e 2005)182.  

Na direção oposta, a vertente da Pura-conservação, tendo por representante a Escola de 

Milão, na figura de Marco Dezzi Bardeschi e Amedeo Bellini, fundamenta suas intervenções 

no total respeito pelo dado histórico do monumento, refutando toda transformação nova 

sobre o bem cultural, substituição de materiais degradados e falsificação. 

O restauro é entendido como um projeto de conservação que preserva o valor adquirido 

pelo monumento ao longo do tempo, e pelo projeto do novo, que valoriza a obra e lhe 

confere um valor acrescido183. Nesse sentido, a arquitetura preexistente e a arquitetura 

contemporânea são perfeitamente legíveis e independentes no monumento: o absoluto 

respeito pelo passado, sua integridade material e estratificação revela autonomia em relação 

às novas inserções184, chegando a resultados extremamente contrastantes devido à postura 

de dissociação, e não de continuidade, entre os tempos passado e presente. 

Para Dezzi-Bardeschi, 

                                                             
182 MARCONI. Carolina (a cura di) Paolo Marconi. Restauro dei Monumenti. Cultura, progetti e cantieri 1967-
2010. Roma: Gangemi Editore, 2012. 
183 DEZZI BARDESCHI, Marco. Il restauro: una nuova definizione per un’antica (ambigua) disciplina. ANATKH, 
Milano, n. 41, marzo, p. 2-5, 2004. 
184 Dovremmo tendere, come tecnici e come cittadini, verso lóbiettivo di massimizzare le istanze della 
conservazione senza, con questo, rinuniare a soddifare le necessarie istanze di rinnovo, tendendo così a 
responsabilizzare al massimo i nostri interventi nel senso di garantire, attraverso lúso, la trasmissione della 
maggior quantità di cultura materiale e al tempo stesso la sovrascrittura, in tale contesto, di nuovi soppesati 
inserimenti di qualità” (Deveríamos tender, como técnicos e como cidadãos, para o objetivo de maximizar as 
instâncias da conservação sem, com isto, renunciar a satisfazer as necessárias instâncias de renovação, 
tendendo assim a responsabilizar ao máximo as nossas intervenções no sentido de garantir, através do uso, a 
transmissão da maior quantidade de cultura material e ao mesmo tempo a subscrição, em tal contexto, de novas 
ponderadas inserções de qualidade). Trad. Irene Thiago.. DEZZI-BARDESCHI, Marco. Restauro: costruire, 
distruggere, conservare (1976) Permanenza e Rinnovo: verso um cantiere d’intervento sul costruito (1982). 
LOCATELLI, Vittorio (a cura di). Restauro: Punto e da Capo. Framenti per una (impossibile) teoria. Marco Dezzi 
Bardeschi. Milano: FrancoAngeli, 1991, p. 42. 
 

Figura 053 – Basilica Palladiana, Vicenza, 2013. 
Foto da autora 

 



137 
 

Il correto uso (o riuso) di un conteitore storico non può porsi che in modi 

subordinati alla sua conservazione. Subordinati ma indipendenti, aggiungo, 

poichè esso comporta interventi di adeguamento funzionale (tipologico, 

strutturale, impiantistico, di arredo, ecc) che nulla hanno a che vedere con il 

restauro come disciplina, configurando un ventagli di operazioni di 

progettazione (cioè di nuova produzione) comunque autonome, ed anzi 

decisamente conflittuali, con le esigenze della conservazione185. 

O restauro do Palazzo della Ragione, em Milão, representa bem as proposições da Pura-

Conservação, pois o monumento é conservado com todos os seus traços de 

envelhecimento e degradação e recebe a inserção de uma nova escada de acesso, com 

características contemporâneas em claro contraste com o texto preexistente. 

As vertentes Manutenção-Repristino e Pura-Conservação, apesar de prezarem pela 

conservação do bem cultural e sua transmissão para as gerações futuras, possuem práticas 

intervencionistas opostas e com respostas projetuais bastante diversas, a partir da 

interpretação que fazem dos valores, de arte e da história do monumento. 

Em uma posição central, oscilando entre essas duas posições encontra-se a vertente do 

Restauro Crítico-Conservativo, herdeira direta dos postulados do Restauro Crítico e das 

formulações de Cesare Brandi.  

 

                                                             
185 “O correto uso (ou reuso) de um abrigo histórico não se pode colocar que em modos subordinados à sua 
conservação. Subordinados mas independentes, digo mais, uma vez que este comporta intervenções de 
adequação funcional (tipológica, estrutural, de implantação, de decoração, etc.) que não têm nada a ver com a 
restauração como disciplina, configurando um leque de operações de projeto (isto é, de uma nova produção) de 
todo modo  autônomas, e aliás, decididamente conflitantes, com as exigências da conservação”. Trad. Irene 
Thiago.  DEZZI-BARDESCHI, Marco. Restauro: costruire, distruggere, conservare (1976). LOCATELLI, Vittorio (a 
cura di). Restauro: Punto e da Capo. Framenti per una (impossibile) teoria. Marco Dezzi Bardeschi. Milano: 
FrancoAngeli, 1991, p. 42. 

Figura 054 – Palazzo della Ragione, Milano: 
intervenção de Marco Dezzi-Bardeschi. Foto da 

autora 
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 O Restauro Crítico-Conservativo 

O Restauro Crítico-Conservativo representa diretamente o conhecimento dos preceitos 

doutrinários do Restauro Crítico e dos princípios da Teoria de Brandi, um amadurecimento e 

consciência histórica em relação à intervenção no monumento que busca o equilíbrio entre a 

conservação do passado e a inserção do novo. Possui uma visão crítica da intervenção 

julgada a partir de seus caracteres artísticos e históricos, seguindo a máxima da 

conservação, da revelação de valores dos monumentos e procurando facilitar a leitura da 

obra no momento em que se intervém. 

Tendo como embasamento as prescritivas da Carta de Veneza (1964) e da Carta italiana de 

Restauro (1972), o Restauro Crítico-Conservativo constrói uma linha de pensamento e 

prática restaurativa fundamentada na filologia em que a história é o mote que conduz a 

intervenção: o contexto que o monumento foi edificado, as características formais e técnicas 

representantes de uma época, o gosto e intuição do artista autor da obra original, os 

testemunhos adquiridos ao longo de sua história, às significações atribuídas pela sociedade 

– todos esses elementos que operam com dados históricos, desde a concepção da obra, 

sua vida e seu reconhecimento como monumento. 

Em síntese, o ato de intervir encontra na história do monumento as condições essenciais 

para o juízo crítico das escolhas entre as instâncias estética e histórica e o discernimento de 

seus valores em relação ao contexto histórico-cultural, norteando a intervenção 

contemporânea que tem como foco a valorização da obra de arte e sua transmissão ao 

futuro. 

Seus principais adeptos e representantes encontram-se em Roma (na Faculdade de 

Arquitetura da La Sapienza Università di Roma), Firenze, Torino, Chiete-Pescara, Napoli, 
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Bari e Palermo.  Seu maior expoente, hoje, é o Professor Giovanni Carbonara, discípulo 

direto de Renato Bonelli. 

Os representantes dessa vertente entendem que todo restauro é uma alteração na obra e só 

admitem a intervenção no monumento visando a sua conservação. Tendo como premissa 

que o papel do restauro é revelar valores e facilitar a leitura da obra preexistente, as 

proposições do Restauro Crítico Conservativo são fundamentadas em um ato crítico para 

controle do projeto e prezam pela mínima intervenção através do ato criativo, para 

assegurar a fruição do monumento e atendimento às exigências contemporâneas186, 

procurando a melhor solução para o edifício histórico, e não para o projeto. 

A construção teórico-metodológica dos preceitos do Restauro Crítico-Conservativo seguem 

o postulado de Renato Bonelli, para quem  

Il restauro è dunque opera di critica e insieme opera d’arte, unite in un 

rapporto dialettico in cui la prima determina le condizioni preesistenti ma 

intrinseche entro le quali la secinda è chiamata ad agire, dove cioè l’azione 

critica conduce alla compreensione dell’opera architettonica che l’azione 

creativa deve ricompletare187  

e, também, se apoiam nos princípios da Teoria da Restauração de Brandi, principalmente 

em casos de reintegração de lacunas e remoção de acréscimos. A conservação ou remoção 

dos acréscimos é trabalhada como uma exceção, e não como uma regra, pois vem 

associada a um ato irreversível operado diretamente sobre a matéria representativa do 
                                                             
186 CARBONARA, Giovanni. Avvicinamento al restauro. Teoria, Storia, monumenti. Napoli: Liguori Editore, 1997. 
187 “A restauração é, portanto, obra de crítica e ao mesmo tempo obra de arte, unidas em uma relação dialética 
em que a primeira determina as condições preexistentes, mas intrínsecas, até o limite cuja segunda é chamada a 
agir, isto é, onde a ação crítica conduz à compreensão da obra arquitetônica que a ação criativa deve preencher 
novamente”. Trad. Irene Thiago. BONELLI, Renato. Danni di Guerra, ricostruzione dei monumenti e revision della 
teoria del restauro architettonico. PEROGALLI, Carlo (a cura di) Architettura e Restauro, Esempi di Restauri 
eseguiti nel dopo Guerra. Milano: Görlich Editore, 195-?, p.33.  
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monumento. A escolha pela permanência ou retirada de um acréscimo deve vir associada à 

avaliação crítica do valor histórico, artístico e memorial que o acréscimo representa no 

contexto do monumento e à sua significação. A própria Carta de Restauro de Veneza 

recomenda que  

As contribuições válidas de todas as épocas para a edificação do 

monumento devem ser respeitadas, visto que a unidade de estilo não é uma 

finalidade a alcançar no curso de uma restauração. Quando um edifício 

comporta várias etapas de construções superpostas, a exibição de uma 

etapa subjacente só se justifica em circunstâncias excepcionais e quando o 

que se elimina é de pouco interesse e o material que é revelado é de 

grande valor histórico, arqueológico ou estético, e seu estado de 

conservação é considerado satisfatório. O julgamento do valor dos 

elementos em causa e a decisão quanto ao que pode ser eliminado não 

podem depender somente do autor do projeto188. 

Cabe aqui ressaltar que, ao orientar a remoção dos acréscimos, tem que se ter em mente 

que as partes removidas são de pouco interesse para o valor do monumento, muitas vezes 

confundido com as intenções do projeto de intervenção e, principalmente, busc 

A intervenção na Aula Ottagona189, parte integrante do complexo monumental das Termas 

de Diocleciano, em Roma, é um refinado restauro onde o autor do projeto, Giovanni Bulian,  

                                                             
188 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/ MINISTÉRIO DA CULTURA. Cartas 
Patrimoniais, 3. ed rev. ampl.. Rio de Janeiro, 2004, p. 94. 
189 Cf. BULLIAN, Gianni. Museo Nazionale Romano. Restauri e ristrutturazioni nelle Terme di Diocleciano e Nel 
Palazzo Massimo alle Terme. Stato dell’arte nell’anno del Giubileo, 2000. In: LAGUNES, Maria Margarita 
Segarra. Manutenzione e Recupero nella città storica. L’inserzione del nuivo nel vecchio a trenta anni da Cesare 
Brandi. Roma: Gangemi Editore, 2001, p. 141-172; LA REGINA, Adriano (org). Museo Nazionale Romano. 
Milano: Ministerio per e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma; Electa, 2012; FANTONE, 
Claudio Renato. Giovanni Bulian. Interventi di restauro e di progettazione museale nel complesso delle Terme di 
Diocleziano. Costruire in Laterizio, Forlì: Faenza Editrice, anno XIII, n. 78, novembre-dicembre, 2000, p. 10-19. 

Figuras 055 e 056 – Aula Ottagona, Roma -
vistas internas. Foto da autora 
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Figuras 057 e 058 – Aula Ottagona, Roma: vista da estrutura do planetário e corte 
da intervenção. Fonte: CIANETTI, 2011, p. 65 e 68 
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optou pela permanência da estrutura da abóboda inserida no monumento quando foi 

utilizado como planetário, em vez de sua remoção; uma opção pela manutenção da 

estratificação histórica da obra190 – o  grande espaço é coberto por uma cúpula semi-

circular, mas que, no início dos trabalhos, tinha sua visão obstruída pela existência de uma 

subcobertura que dava ao local à destinação de planetário. 

O arquiteto Giovanni Bulian trabalhou na intervenção dessa obra há cerca de 20 anos: sua 

interpretação tem exaltado o caráter unitário do espaço romano e o diálogo moderado com a 

estrutura moderna: geometria e transparência são construídas, mas não anulam a 

centralidade da construção original. 

O objetivo primário do projeto era o da conservação integral do monumento, permitindo a 

leitura da passagem da história através da intervenção. O arquiteto optou por manter a 

estrutura metálica do antigo planetário apoiando-a sobre colunas de ferro, o que lhe deu 

condições para implantar toda a infraestrutura necessária para o funcionamento do museu.  

No caso da reintegração de lacunas, o restauro trabalha com instância estética, portadora 

da imagem do monumento em seus aspectos formais e compositivos, e tendo como 

finalidade a recuperação de sua beleza. Porém, essa “recuperação da beleza” não pode ser 

confundida aqui com o restauro de repristino, mas, sim, com ações que facilitem a leitura da 

obra original ou do que restou dela. 

Para o Restauro Crítico-conservativo, a reintegração de lacunas faz parte de uma ação mais 

abrangente denominada ‘reintegração da imagem’, uma intervenção formal ligada aos 

                                                             
190 Outras intervenções foram realizadas no Complexo: nas Termas de Diocleciano foi feita a consolidação e 
restauro das Grandes Salas, do claustro de Michelângelo, dos cofres dos Certosini; a reestruturação das Salas 
das Obras de Arte, e outros. 
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valores artísticos e matéricos do monumento. É derivada do primeiro axioma da teoria de 

Brandi: “restaura-se somente a matéria da obra de arte”191. 

Segundo Giovanni Carbonara, a reintegração da imagem não é uma nova visão teórica do 

problema, mas, sim, fruto de pesquisa sobre os aspectos aplicativos da teoria e os reais 

motivos do restauro, no que diz respeito à qualidade artística da obra192. 

É dever do restaurador devolver a qualidade artística do monumento, reintegrando seu texto 

arquitetônico original, sem confundir essa postura com refazimento, a l’identique de trechos 

perdidos. Segundo as referências do restauro crítico, o juízo crítico deve definir as 

condições para que o ato criativo escolha as premissas de intervenção. Somando-se a isso 

os princípios de Brandi, para quem o restabelecimento da unidade potencial da obra de arte 

não deve constituir um falso histórico, que qualquer integração deve ser reconhecível e não 

deve interferir no tecido figurativo final da obra restaurada193, o Restauro Crítico-

Conservativo tem como um dos seus principais postulados a intervenção como um processo 

dialético e de responsabilidade pelo controle entre as ações de conservação e inovação, 

com vistas ao respeito pela identidade da obra. 

Quando Brandi escreve sobre a inserção do novo em contextos antigos, ressalta que 

ogni modificazione iscrita su un’opera del passato deve potersi giustificarsi 

alla coscienza universale: tale è l’atto o la serie di atti che restituisce il testo 

critico di un’opera, tale è l’atto o la serie di atti che intervengono per la 

conservazioe e la trasmissione di un’opera di arte al futuro194. 

                                                             
191 BRANDI, Cesare. Teoria da Restauração. Trad. Beatriz Mugayar Kühl. São Paulo, Ateliê Editorial, 2004, p. 31. 
192 CARBONNARA, Giovanni. Reintegrazione dell’Immagine. Roma, Bulzoni Editore, 1975/1976. 
193 BRANDI, Cesare, op. cit., p. 47-49. 
194 “cada modificação inscrita sobre uma ópera do passado deve poder justificar-se à consciência universal: tal é 
o ato ou  a série de atos que devolvem o texto crítico de uma obra, tal é o ato ou a série de atos que intervêm 
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Na estruturação e restauro de parte do Complexo para criação do Museu Cripta Balbi195, 

cujas estruturas originais compreendem muralhas do período augusto pertencentes ao 

teatro Balbo, dois edifícios medievais com destinações comerciais e habitacionais, casa 

residenciais do século XIV e XVI e complexo religioso (Convento de Santa Caterina dei 

Funari), edificado no final dos anos 1500 e primeira metade dos anos 1600, o arquiteto 

Franco Ceschi, responsável pelo projeto (realizado entre 1992 e 2003), por meio do que o 

Prof. Giovanni Carbonara chama de anastilose indireta196, propõe a integração da imagem 

de restos de uma coluna, colocando-a em sua posição original com o auxílio de uma 

estrutura metálica leve. Assim, ele consegue, ao mesmo tempo, reconfigurar parte da 

espacialidade da sala e recompor um elemento artístico importante para a história do 

monumento.  

Giovanni Carbonara diz que o arquiteto restaurador deve “ascoltare il monumento”197: é no 

monumento que estão as respostas para as questões projetuais, em sua historicidade e 

artisticidade, em seus valores memoriais. O ato de restauro é fundamentado em bases 

filológicas e na intuição crítica. 

  

                                                                                                                                                                                              
para a conservação e a transmissão de uma obra de arte ao futuro “. Trad. Irene Thiago. BRANDI, Cesare. 
Struttura e Architettura, Torino: Giulio Einaudi Editore, 1971, p. 311-312. 
195 Cf. LA REGINA, Adriano (org). Museo Nazionale Romano. Milano: Ministerio per e le Attività Culturali – 
Soprintendenza Archeologica di Roma; Electa, 2012; BELLINI, Mario. Museo Nazionale Romano – museo di 
Roma nel Medioevo presso la Crypta Balbi. Recupero e restauro del complesso monumentale. In:LAGUNES, 
Maria Margarita Segarra. Manutenzione e Recupero nella città storica. L’inserzione del nuivo nel vecchio a trenta 
anni da Cesare Brandi. Roma: Gangemi Editore, 2001, p. 85-94. 
196 Informaçãp pessoal. Notas de aula – Curso de Restauro Architettonico, Facoltà di Architettura Valle Giulia, 
SAPIENZA Università di Roma, de outubro/2013 a janeiro/2014. 
197 Informaçãp pessoal. Notas de aula – Curso de Restauro Architettonico, Facoltà di Architettura Valle Giulia, 
SAPIENZA Università di Roma, de outubro/2013 a janeiro/2014. 

Figura 059 – Crypta Balbi, Roma: coluna 
encontrada durante os trabalhos de 

prospecção. Fonte: FIORANI, 1999, p. 97 
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Figuras 060 e 061 – Crypta Balbi, Roma: colocação da coluna para reconfiguração 
do espaço e reintegração da imagem deste elemento compositivo. Fotos da autora 
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Segundo Riccardo Dalla Negra, o restauro não pode se manifestar sem o ato criativo, que 

se expressa na manutenção da matéria, na adequação funcional do monumento e na 

reintegração da imagem com vias de facilitar a leitura da obra198. 

A restauração, nas proposições do Restauro Crítico-Conservativo é uma postura criativa 

como um todo: é a criatividade do arquiteto-restaurador que encontrará a justa medida entre 

o projeto de conservação pautado no rigor da pesquisa histórica e o papel da fantasia 

criativa199, o controle crítico do diálogo entre antigo e novo pautado na mínima intervenção, 

na reversibilidade, na autenticidade dos valores, na distinguibilidade da ação e na 

compatibilidade entre materiais modernos e materiais já existentes. 

Estes termos200, denominados hoje como os critérios basilares do restauro, são os 

parâmetros que foram sendo delineados e maturados no centro do debate disciplinar para 

nortear os limites entre o ato crítico e o ato criativo. Têm sido retomados pela historiografia e 

se apresentam incorporados aos princípios da Teoria da Restauração de Cesare Brandi e 

nas orientações na Carta de Restauro de Veneza. 

A Mínima Intervenção  tem como objetivo primordial o respeito pelo monumento, 

colocando-o como elemento central do restauro; toda ação ligada à intervenção, seja ela de 

conservação, remoção de acréscimos, inserção de elementos novos, respeito à contribuição 

de todas as épocas, respeito ao ambiente no qual a preexistência está inserida, tem como 

foco manter o monumento com suas características excepcionais, operando o mínimo 

                                                             
198 DALLA NEGRA, Riccardo. Il restauro consapevole: la traduzione dei principi conservativi e il dificile rapporto 
con le preesistenze. In: BALZANI, Marcello. Restauro, Recupero, Riqualificazione. Il progetto contemporaneo nel 
contesto storico. Milano: Skira Editore, 2011, p. 15-19. 
199 Termo usado por Giovanni Carbonara ao se referir à inserção do novo na preexistência. CARBONARA, 
Giovanni. Recuperare, conservare, consolidare. Arkos, Roma, anno 2, numero 1, p.14-15, dicembre 
2000/gennaio e febbraio 2001. 
200 Mínima Intervenção, Reversibilidade, Autenticidade, Distinguibilidade e Compatibilidade entre Materiais.  
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possível com as modificações necessárias para que ele seja transmitido às gerações 

futuras. 

O princípio da Mínima Intervenção teve uma importância central nas formulações do 

Restauro Crítico201, que assume como critério fundamental o respeito à qualidade artística 

da obra arquitetônica, reconhecendo-a como valor de cultura.  

Embasado no debate instaurado pelo pensamento crítico de restauro, Cesare Brandi 

elabora sua teoria em que o postulado da Mínima Intervenção está claramente exposto em 

seu primeiro princípio, onde a restauração começa com o reconhecimento metodológico da 

obra de arte e a intervenção só pode ser legitimada a partir desse momento; fora isso, não 

há motivo para o restauro e qualquer ação no monumento é injustificável.202 Ou seja, 

implicitamente, Brandi nos diz que qualquer ação não justificada é desnecessária à 

                                                             

201 O principio já aparecia, de forma não explícita, em 1931, na Carta de Atenas, nos dois primeiros artigos que 
enfatizam a conservação dos monumentos e o abandono da restituição integral: “1º tutti gli Stati tutori della civiltà 
augura che gli Stati si prestino reciprocamente una collaborazione sempre più estesa e concreta per favorire la 
conservazione dei monumenti d’arte e di storia; 2º predomina [...] una tendenza generale ad abbandonare le 
restituzione integrali e ad evitarne i rischi mediante la istituzione di manutenzioni regolari e permanenti atte ad 
assicurare la conservazione degli edifici” (1º todos os Estados tutores da civilização se auspiciam que os Estados 
prestem-se reciprocamente uma colaboração sempre mais extensa e concreta para favorecer a conservação dos 
monumentos de arte e de história; 2º predomina [...] uma tendência geral em abandonar as restituições integrais 
e em evitar-lhes os riscos mediante a instituição de manutenções regulares e permanentes aptas a assegurar a 
conservação dos edifícios). Trad. Irene Thiago. Carta di  Atene. II Congresso Internazionale degli Architetti e 
Tecnici del Restauro, 1931. Acervo do Iccrom/Roma. A Carta de Veneza, em seu artigo 5º, reitera o princípio da 
Mínima Intervenção presente na Carta Italiana de Restauro, de 1932, amadurecido nos anos subsequentes e 
vigente como uma das principais prescritivas do campo disciplinar de restauro, do qual derivam os demais 
princípios (Reversibilidade, Distinguibilidade, Autenticidade e Compatibilidade de Materiais). INSTITUTO DO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (BRASIL). Cartas Patrimoniais. 3ª ed. rev. aum. Rio de 
Janeiro: Iphan, 2004, p. 91-95. Originalmente, o artigo 7º proposto por Roberto Pane e Piero Gazzola era uma 
repetição do artigo 7º da Carta de Restauro Italiana de 1932, mas foi reescrito e reinterpretado como relatado no 
artigo 5º da Carta de Veneza. INTERNACIONAL COUNCIL OF MONUMENTS AND SITES.  Il monument per 
l’uomo. Atti del II congreso Internazionale del Restauro. Venezia, 25-3 maggio, Marsilio Editori, 1964. 
202 BRANDI, Cesare. Teoria da Restauração. Trad. Beatriz M. Kühl. Cotia: Ateliê Editorial, 2004, p. 100. 
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preexistência, chamando a atenção para que a intervenção opere com o mínimo de ações 

possíveis para a conservação do monumento. 

É nessa linha de pensamento que o Restauro-Crítico Conservativo adota como parâmetro a 

conservação do monumento como premissa máxima da intervenção, seguida, quando 

necessário, de ajustes e adequações para facilitar a leitura da obra, através de 

reintegrações de lacunas ou remoções de acréscimos. 

No debate atual, Giovanni Carbonara define que a Mínima Intervenção deve 

limitarsi a intervenire solo quando ciò risulti indispensabile per la 

conservazione, alterando il meno possibile la preesisnteza. Ad esempio 

scegliendo di non incassare negli antichi muri le canalizzazioni degli 

impianto e preferendo invece lasciarle esterne, magari opportunamente 

schermate, oppure utilizzando, laddove possibile, intercapedini già esistente 

o, altrove, sistemi leggeri e prefabbricati203. 

Entre os mais bem sucedidos restauros em que a Mínima Intervenção é o objetivo principal 

do projeto, destaca-se a intervenção no Ospedale di Santa Maria della Scala, em Siena, 

transformado em Museu pelo arquiteto Guido Canalli, vencedor do concurso realizado em 

1992. O partido de projeto adotado no restauro trabalha com a manutenção das fases que 

fazem parte da história do complexo, e que estão materializadas na sua arquitetura, e 

incorpora percursos expositivos, para a adequação dos espaços em museu. Apenas criando 

caminhos pelos associados aos componentes de museografia, o arquiteto autor do projeto 

                                                             
203 “limitar-se a intervir somente quando são resultados indispensáveis para conservação, alterando o menos 
possível a preexistência. Como exemplo, escolhendo não embutir nos antigos muros os canos das instalações e 
preferindo por sua vez deixa-las externas, talvez oportunamente colocadas em tela, ou mesmo utilizando onde 
possível, espaços intermediários já existentes, ou, em outros lugares, sistemas leves e pré-fabricados”. Trad. 
Irene Thiago. CARBONARA, Giovanni. Restauro Architettonico: principi e metodo. Roma: M.E. Architectural Book 
and Review, 2012, p. 35. 



149 
 
consegue readequar o conjunto ao novo uso. O desenho sútil das passagens em madeira, 

que não chegam a tocar às paredes existentes de pedra, em sinal de respeito pelo antigo, 

assinala o novo estrato do monumento. 

Não decorrente propriamente da Mínima Intervenção, mas essencialmente ligada a ela a 

Distinguibilidade é de fundamental importância a uma intervenção para pontuar a ação 

contemporânea sobre o monumento, marcando a nova camada do tempo que passa a fazer 

parte da preexistência. Dessa forma, as novas inserções, com uma linguagem distinta do 

texto original, não produzirão falsificações e não induzirá o observador a enganos204. 

Em sua Teoria da Restauração, Brandi deixa claro o princípio da Distinguibilidade como 

“l’integrazione dovrà essere sempre e facilmente riconoscibile”205, de modo que a ação de 

intervenção não leve o observador ao engano, através da criação de um falso histórico e/ou 

artístico. 

No Restauro Crítico, onde o reconhecimento do monumento como obra de arte dá início de 

um processo de intervenção, associado, de um lado, a um juízo crítico da obra e, de outro, 

ao processo criativo que conduzirá o projeto de restauro, o princípio da Distinguibilidade não 

                                                             
204 Historicamente, na cultura do restauro, as remoções e acréscimos sempre foram problemas recorrentes nas 
ações de intervenção em edifícios preexistentes, dividindo as atenções dos agentes do campo e gerando 
opiniões controversas. Entre o pensamento romântico de Ruskin, que era contra qualquer tipo de intervenção no 
monumento e os projetos de restauro estilístico de Le-Duc, foi destinado a Boito estabelecer, no III Congresso 
degli Architetti e Ingegneri italiani, um artigo em defesa dessa causa, mantendo uma postura mediana entre as 
duas correntes: “Nel caso che le dette aggiunte o rimmozioni tornino assolutamente indispensabili per la solidità o 
per altre cause invincibili, e nel caso che riguardino parti non mai esistite o non più esistenti e per quali manchi la 
conoscenza sicura della forma primitiva, le aggiunte o rimmozioni si devono compire concarattere diverso da 
quello del monumento” (no caso em que estes acréscimos ou remoções tornam absolutamente indispensável 
para consolidação ou por outra causa invencível e, no caso que dizem respeito a partes que nunca existiram ou 
não mais existem e pelo qual falta a consciência segura da forma primitiva, os acréscimos ou remoções devem 
conferir aspectos diversos do monumento original). Trad. da autora. BOITO, Camillo. Questioni Pratiche di Belle 
Arti. Restauri, concorsi, Legislazione, Professione, Insegnamento. Milano: Ulrico Hoepli, 1893, p. 28. 
205 BRANDI, Cesare. Il Ristabilimento dell’unità potenziale dell’opera d’arte”. Bollettino dell’Istituto Centrale di 
Restauro,  Roma, n.2, 1950, p. 6. 

Figura 062 – Complexo Museográfico Santa 
Maria della Scala: vista interna. Fonte: 

CAMPIONI, 2004, p. 68 
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vem claramente explicitado, mas está implícito em seus postulados, uma vez que associa, 

com controle e avaliação crítica, antigo e novo em um só projeto. Anos mais tarde, com a 

redação da Carta de Veneza, o princípio fica claro no artigo 9º: “todo trabalho complementar 

reconhecido como indispensável, por razões estéticas ou técnicas, destacar-se-á da 

composição arquitetônica e deverá ostentar a marca do nosso tempo” (grifo nosso)”206. 

Para Carbonara, Distinguibilidade é todo ato que facilite a leitura da intervenção sobre a 

preexistência, permitindo o reconhecimento do texto original e das partes novas207.  

A Reversibilidade é um conceito recente que, segundo Stefano Della Torre, vem sendo 

utilizado a partir dos anos 1970208. Este pensamento também é compartilhado por Beatriz 

Mugayar Kühl: 

Nota-se que, na Carta de Veneza, não aparece de maneira explícita outro 

preceito considerado basilar para a restauração, a ‘reversibilidade’ – que 

juntamente com a distinguibilidade da ação contemporânea, a mínima 

intervenção e a compatibilidade dos materiais – é um dos pilares da 

restauração, a serem respeitados, sempre, conjuntamente209.  

                                                             
206 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (BRASIL). Cartas Patrimoniais. 3ª ed. 
rev. aum. Rio de Janeiro: IPHAN, 2004, p. 93. 
207 “la distinguibilità fra integrazioni e parti originali, per non falsar ela lettura del ‘testo storico’e garantire, invece, 
un’inpterpretazione limpida e correta” (a distinguibilidade entre integrações e partes originais, para não falsear e 
a leitura do texto histórico é garantir, por sua vez, uma interpretação límpida e correta). Trad. Irene Thiago. 
CARBONARA, Giovanni. Restauro Architettonico: principi e metodo. Roma: M.E. Architectural Book and Review, 
2012, p. 34. 
208 TORRE, Stefano della. Il rispetto dell’esistente e l’irreversibilità dell’azione IN: BISCOTIN, Guido; DRIUSSI, 
Guido. La riversibilità nel Restauro. Riflessioni, Esperienze, Percorsi di Ricerca. Atti del Covegno di Studi. 
Bressanone 1-4 luglio 2003, p. 16. 
209 KÜHL, Beatriz M. Notas sobre a Carta de Veneza. Anais do Museu Paulista, vol. 18, n.2. São Paulo, jul./dez. 
2010, p. 313. 
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Porém, a autora paulista salienta que o tema já havia sido enunciado por Cesare Brandi em 

sua Teoria da Restauração que, em seu 3º princípio210 coloca que qualquer intervenção de 

restauro deve tornar possível intervenções futuras, ou seja, novas ações de restauro devem 

ser facilitadas pela reversibilidade das decisões precedentes.  

Como dito na Carta de Veneza, o restauro “termina onde começa a hipótese”211 e sempre 

poderá haver novas contribuições ao monumentos, correções e ações conservativas em que 

seja necessário posturas “reversíveis”. 

Para o ex-Oratorio di San Filippo Neri, em Bologna – inaugurado em 1733212 e bombardeado 

em janeiro de 1944 –  entre 1948 e 1953 foi realizada uma intervenção, não concluída, para 

recuperação do monumento, por parte do Superintendente Barbacci, com a incorporação de 

elementos em concreto armado. Em 2000 foi, então, executado o projeto de restauro de 

Pierluigi Cervelatti, 56 anos após sua destruição durante a 2ª Guerra Mundial: o arquiteto 

preservou a intervenção anterior e deu  continuidade ao projeto, seguindo a mesma ótica, a 

de reintegração da imagem do monumento e facilitação de sua leitura. Os elementos das 

abóbodas e cúpulas, então inexistentes, são redesenhados com ripas de madeira, seguindo 

o desenho original; numa clara incorporação das técnicas usadas por Brandi no restauro da 

pintura – o preenchimento se deu por rigatino ou tratteggio.  

 

                                                             
210 “che ogni intervento di restauro non renda impossibile anzi faciliti gli interventi futuri” (que toda intervenção 
de restauração não torne impossível, aliás, facilite as intervenções futuras). Trad. Irene Thiago. BRANDI, 
Cesare. Il Ristabilimento dell’unità potenziale dell’opera d’arte. Bollettino dell’Istituto Centrale di Restauro. 
Roma: Ministero della Pubblica Istruzione, Istituto Poligrafo dello Stato, 1950, p. 6. Cf. BRANDI, Cesare. Teoria 
da Restauração. Trad. Beatriz M. Kühl. Cotia: Ateliê Editorial, 2004, p. 48. 
211 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/ MINISTÉRIO DA CULTURA. Cartas 
Patrimoniais, 3. ed rev. ampl.. Rio de Janeiro, 2004, p. 93. 
212 CERVELATTI, Pierluigi. Tra restauro, ripristino e nuova progettazione. Come si è intervenuto nell’ ex oratorio 
di San Filippo Neri. Recupero e conservazione, n. 42, Milano: LetteraEditore, p. 56. 

Figuras 063 e 064 – Ex-Oratorio di San 
Filippo Neri: após os bombardeios e no 

restauro de 1949/1953. Fonte: 
SERAFINI, 2002, p. 42 e 44 
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Figuras 065 e 066 – Ex-Oratorio di San Filippo Neri: após o restauro de Pierluigi Cervelatti. Fonte: SERAFINI, 2002, p. 44 e 41 
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A questão da Autenticidade, juntamente com o princípio da “Mínima Intervenção”, vem 

sendo amadurecida desde as primeiras discussões sobre o restauro, tendo adquirido as 

mais variadas interpretações nas diversas correntes preservacionistas213.  

Assim como nas formulações do Restauro Crítico, igualmente Brandi vê a Autenticidade na 

obra arquitetônica a partir do reconhecimento da mesma como obra de arte214 – e é em sua 

matéria, sua composição física, que se manifestam suas qualidades artísticas. É a partir 

desse julgamento que o conceito de Autenticidade passará a ser avaliado em uma 

intervenção. 

                                                             
213 Reformulado ao longo dos anos, desde os primeiros artigos escritos por Boito no III Congresso degli Architetti 
e Ingegneri Italiani, com a preocupação sobre a consequente perda da imagem original do monumento, Camilo 
Boito escreve “4º nei monumenti, che traggono la bellezza, la singolarità, la poesia del loro aspetto dalla varietà 
dei marmi, dei mosaici, dei dipinti, oppure dal colore della loro vecchiezza, o dalle circostanze pittoresche in cui si 
trovano, o perfino darlo stato rovinoso in cui giacciono, le opere di consolidamento, ridotte allo strettissimo 
indispensabili, non dovranno scemare possibilmente in nulla coteste ragioni intrinseche ed estrinseche di 
alletamento artístico; 5° Saranno considerate per monumenti e trattate come tale quelle aggiunte o modificazione, 
che in diverse tempi fossero state introdotte nell’edificio primitivo”  (4º nos monumentos, que transmitem a beleza, 
a singularidade, a poesia dos seus aspectos, da variedade dos mármores, dos mosaicos, das pinturas, ou 
mesmo da cor da sua velhice, ou das circunstâncias pitorescas em que se encontram, ou até mesmo pelo estado 
de ruínas em que jazem, as obras de consolidação, reduzidas ao estreitíssimo indispensável, não deverão trazer 
declínio possivelmente em nada  às razões intrínsecas e extrínsecas de atração artística; Serão considerados 
monumentos e tratados como tal aqueles acréscimos ou modificações, que em diferentes tempos houvessem 
sido introduzidas no edifício primitivo). Trad. Irene Thiago. BOITO, Camillo. Questioni Pratiche di Belle Arti. 
Restauri, concorsi, Legislazione, Professione, Insegnamento. Milano: Ulrico Hoepli, 1893, p. 29. Mais tarde, o 
conceito de Autenticidade, implicitamente presente nas palavras de Boito, será confirmado pelo Restauro 
Científico que mantém a postura de respeito por todas as fases do monumento e reafirmando, através de 
Gustavo Giovannoni, no artigo 5 da Carta Italiana de Restauro, de 1932 que: “siano conservati tutti gli elementi 
aventi um carattere d’arte o di storico ricordo, a qualunque tempo appartengono, senza che il desiderio dell’unità 
stilistica e del ritorno alla primitiva forma intervenga ad escluderne alcuni a detrimento di altri.” (sejam 
conservados todos os elementos que possuem um caráter de arte e testemunho histórico, a qualquer tempo que 
pertençam, sem queo desejo de unidade estilística e de retorno a forma primitiva intervenha e exclua alguns em 
detrimentos de outros. Trad. da autora. Carta di Restauro Italiana, 1932. Disponível em: 
 <http://www.sbapge.liguria.beniculturali.it.>. Acesso em 21 set. 13. O mesmo conceito já havia sido redigido na 
Carta de Restauro de Atenas, no ano precedente, não explicitamente, mas, que ao condenar as restituições 
integrais, prima pela conservação do edifício autêntico. Carta di  Atene. II Congresso Internazionale degli 
Architetti e Tecnici del Restauro, 1931. Acervo do Iccrom/Roma. 
214 BRANDI, Cesare. Il Ristabilimento dell’unità potenziale dell’opera d’arte. Bollettino dell’Istituto Centrale di 
Restauro. Roma, n. 2, 1950, p. 6. 
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Para Renato Bonelli, “la prima indagine del restauratore dovrà essere necessariamente 

quella diretta a riscontrare nel monumento la presenza della piena qualità artística o, in 

difetto di questa, a valutare il livello formale ed il valore letterario che esso reca in sé”215. 

Na Carta de Restauro de Veneza, o artigo 9º cita a Autenticidade216 na introdução sem, no 

entanto, especificá-lo – dando margem a diversas interpretações: 

Portadoras de mensagem espiritual do passado, as obras monumentais de 

cada povo perduram no presente como testemunho vivo de suas tradições 

seculares. A humanidade, cada vez mais consciente da unidade dos valores 

humanos, as considera um patrimônio comum e, perante as gerações 

futuras, se reconhece solidariamente responsável por preservá-las, impondo 

a si mesma o dever de transmiti-las na plenitude de sua autenticidade217.  

Segundo Beatriz Kühl, essa não conceituação do que seria Autenticidade, deu origem a 

controvérsias que só foram solucionadas com o Congresso de Nara e, mais tarde com a 

Carta de Cracóvia, vigente no cenário europeu218. 

Contudo, para esta tese, importa compreender o conceito da Autenticidade em seu fim, 

como um princípio basilar para as intervenções em monumentos, em que o respeito pelo 

material original conduz todas as ações posteriores. 

                                                             
215 BONELLI, Renato. Il Restauro come forma di cultura, 1959 IN: GURRIERI, Francesco. Teoria e Cultura del 
Restauro dei Monumenti e dei Centri Antichi. Firenze: Cooperativa Editrice Universitaria, p. 142. 
216 “a restauração é uma operação que deve ter caráter excepcional. Tem por objetivo conservar e revelar os 
valores estéticos e históricos do monumento e fundamenta-se no respeito ao material original e aos documentos 
autênticos. INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (BRASIL). Cartas 
Patrimoniais. 3ª ed. rev. aum. Rio de Janeiro: Iphan, 2004, p. 93 
217Ibidem, p. 91. 
218 KÜHL, Beatriz M. Notas sobre a Carta de Veneza. Anais do Museu Paulista, vol. 18, n.2. São Paulo, jul./dez. 
2010, p. 306. 
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Para G. Carbonara, a Autenticidade deve ser expressa como ”qualsiasi elemento che si 

aggiunga dev’essere un’inequivocabile testimonianza del nostro tempo, senza però che il 

suo accostamento all’opera risulti stridente e violento”219. 

O conceito de Compatibilidade dos Materiais220 surge como consequência direta do conceito 

de Distinguibilidade, a partir do momento em que se opta pela ação de intervenção 

associada à aproximação do novo ao texto antigo, em uma relação onde haverá uma 

postura crítica e criativa. A Distinguibilidade torna-se indissociável dos demais princípios 

quando corretamente interpretados. 

A intervenção na antiga Centrale Montemartini, em Roma, e sua destinação a atividades 

museais, consegue agrupar a aplicação dos princípios basilares do restauro, ressaltando os 

significados da edificação preexistente, facilitando a apreensão de sua antiga história como 

corpo industrial e agregando novos valores ao monumento. 

A intervenção na antiga central elétrica, dirigida pelo arquiteto Francesco Stefanoni, entre 

1989 e 1997, trabalhou com os elementos encontrados e toda a história industrial do 

monumento: restaurou e preservou o maquinário em seu layout original e fez pequenas 
                                                             
219 CARBONARA, Giovanni. Restauro Architettonico: principi e metodo. Roma: M.E. Architectural Book and 
Review, 2012, p. 35. 
220 Aparecerá, timidamente, pela primeira vez, com a Carta de Atenas em seu artigo II: “La Conferenza constata 
che nelle condizioni della vita moderna i monumenti del mondo intero si trovano sempre più minacciati dagli 
agenti esterni; e pur non potendo formulare regole generali che si adattino alla complessità dei casi, raccomanda: 
1) la collaborazione in ogni Paese dei conservatori dei monumenti e degli architetti coi rappresentanti delle 
scienze fisiche, chimiche, naturali per raggiungere risultati sicure di sempre maggior applicazione; 2) la diffusione, 
da parte dell’Ufficio Internazionale dei Musei, di tali risultati mediante motizie sui lavori intrapese nei vari Paesi e 
le regolari pubblicazioni”  (A Conferência constata que nas condições da vida moderna os monumentos do 
mundo inteiro encontram-se sempre mais ameaçados pelos agentes externos; e mesmo não podendo formular 
regras gerais que se adaptem à complexidade dos casos, recomenda: 1) a colaboração em todos os países dos 
conservadores dos monumentos e dos arquitetos com os representantes das ciências físicas, químicas, naturais 
para alcançar resultados seguros de cada vez maior aplicação; 2)a difusão, por parte do Escritório Internacional 
dos Museus, de tais resultados mediante notícias sobre os trabalhos empreendidos nos países e as publicações 
regulares). Trad. Irene Thiago. Carta di  Atene. II Congresso Internazionale degli Architetti e Tecnici del Restauro, 
1931. Acervo do Iccrom/Roma. 
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inserções para a ambientação museográfica da nova destinação de uso do espaço – uma 

nova sede para o Museu Capitolini221.  

O monumento é percebido como espaço industrial e suas características próprias foram as 

guias do projeto de intervenção. As esculturas de mármore se colocam como novos 

moradores da fábrica, contrastando em linguagem e significado, mas todo projeto 

contemporâneo foi realizado a partir da compreensão da preexistência associada às 

orientações dos princípios de restauro. 

Diferentemente das outras duas posições presentes no campo, o Restauro Crítico-

Conservativo não é um restauro estilístico e nem separa a conservação da inovação. 

Respondendo às críticas a respeito do caráter inovativo das ações de intervenção, 

Carbonara diz que o restauro não é “progetto del nuovo, né riprogettazione dell’antico ma, al 

massimo, progettazione per l’antico”222. Para ele, a proposta de intervenção do Restauro 

Crítico-Conservativo é  

riconoscere al restauro un ‘di più’ rispetto alla sola conservazione materica e 

considerare che possa, in maniera culturalmente lecita, svolgere, quando 

necessario, un ruolo di meditata riproposizione, di reintegrazione, di 

restituizione dell’opera, senza dimenticarne gli esiti figurativi o, per dirla con 

R. Pane, senza trascurare di dare una ‘forma estetica’ al proprio 

intervento223. 

                                                             
221 STORELLI, Grazia. Museo in doppia esposizione. L’ex- central elettrica Montemartini. 
Recupero&conservazione, Milano,, anno VII, p. 54-65, n. 38. 
222 CARBONARA, Giovanni. Avvicinamento al restauro. Teoria, Storia, monumenti. Napoli: Liguori Editore, 1997, 
p. 395. 
223 “reconhecer à restauração um “a mais” com relação à somente conservação da matéria e considerar que 
possa, de maneira culturalmente lícita, desempenhar, quando necessário, um papel de ponderada nova 
proposta, de reintegração, de devolução da obra, sem esquecer-se dos êxitos figurativos desta ou, para dizê-lo 
com R. Pane, sem descuidar em dar uma ‘forma estética’ à própria intervenção”. Trad. Irene Thiago. 

Figuras 067 e 068 – Centrale Montmartini: vistas 
internas. Fotos da autora 
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CARBONARA, Giovanni. Avvicinamento al restauro. Teoria, Storia, monumenti. Napoli: Liguori Editore, 1997, p. 
393. 

Figura 069 – Centrale Montmartini: vista externa. 
Foto da autora Figura 070 – Centrale Montmartini: vista geral 

interna. Foto da autora 
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Considerando o restauro a partir da tríade “história, ciência, arte”224, a intervenção dessa 

vertente é baseada: nos dados documentais fornecidos pelo monumento, sua estratigrafia e 

testemunhos adquiridos pelo tempo (história); em dados fornecido pelo levantamento a 

fundo das características do monumento, um profundo diagnóstico científico sobre seus 

aspectos estruturais e patologias (ciência) e a avaliação crítica dos valores artísticos 

presentes na obra (arte). Acima de tudo, a intervenção é um ato de cultura, pois resolve o 

projeto de acordo com a cultura da época, sem falsear um período ou estilo e sem excluir o 

monumento da ação criativa. 

 

 

                                                             
224 CARBONARA, Giovanni. La progettazione del restauro: esperienze didatiche. In: VASSALO, Eugenio; 
CECCHI, Roberto; DI BIASI, Carolina; SETTE, Maria Piera. Restauro: la ricerca progettuale. Padova: Edizioni 
Libreria Progetto, 1989, p. 110.  







Capítulo 3 – A construção do debate teórico  
‘antigo’ e ‘novo’ no Brasil 

 
 

O contexto de surgimento do Restauro Crítico e da Teoria de Restauração de Cesare 

Brandi, sua fundamentação teórica, as interfaces do debate com as ações na prática e seus 

pensadores/protagonistas foram responsáveis por uma determinante incorporação de novas 

ideias de pensamento no campo metodológico do restauro na Europa, que se consolidou 

com a publicação do documento internacional conhecido como Carta de Veneza, em 1964, 

base do Icomos, do qual o Brasil é signatário. 

No entanto, apesar de o Brasil ser signatário dessas bases, é importante entender sua 

ressonância no cenário nacional: houve uma assimilação do debate teórico internacional na 

prática? E como os projetos de intervenção em preexistências edificadas se valeram desses 

princípios? 

Sendo um documento passível de interpretação e, como vimos na Europa, em especial na 

Itália, não unânime, mas gerador de vertentes de pensamento com mais enfoque em 

algumas premissas que em outras, como suas orientações foram absorvidas no campo 

disciplinar do restauro brasileiro? 

No momento em que a Europa discutia as destruições deixadas pelos bombardeios da 2ª 

Guerra Mundial e a reconstrução de seus monumentos e centros históricos, iniciava-se, no 

Brasil, a atuação do Iphan no âmbito da tutela, da conservação e da restauração dos 

monumentos nacionais, todas precedentes na formação de uma atuação mais abrangente e 

descentralizadora do Instituto. 

 



162 
 
3.1. Precedentes 

Uma defasagem é notada entre a efetiva instituição de um órgão de salvaguarda do 

patrimônio nacional e as aspirações e inúmeras tentativas de sua criação, entre o 

amadurecimento teórico dos países europeus e a inexperiência brasileira frente ao seu 

patrimônio.  

O Iphan foi criado durante a 2ª Guerra Mundial e, enquanto na Europa iniciava-se um 

processo de revisão das diretrizes até então adotadas no campo do restauro, no Brasil 

esboçavam-se os princípios da preservação e não da restauração.  

Será o Iphan o órgão responsável por delinear os primeiros princípios que estabeleceriam 

os modos de salvaguardar os edifícios e sítios antigos brasileiros. Suas principais 

atividades, nos primeiros anos, foram ações de proteção ao patrimônio do país com a 

implantação de leis, preparação de relatórios técnicos e execução de trabalhos com vista à 

preservação225 e conservação dos bens recém-eleitos como representantes da memória 

nacional. 

O período colonial, em especial o barroco, oferecia o substrato ideal para sinalizar o projeto 

social de identidade nacional, por isso, suas obras foram consideradas o “berço da 

civilização brasileira”226. A atribuição de valor às obras coloniais e o repertório escolhido e 

                                                             
225É importante salientar, como coloca Beatriz M. Kühl, que “A palavra preservação no Brasil possui um sentido 
lato, abarcando variados tipos de ações, tais como: inventários, registros, providências legais para a tutela, 
educação patrimonial, incluindo também a intervenção nos bens para que sejam transmitidos da melhor maneira 
possível ao futuro”. Fonte: KÜHL, Beatriz M. Unidade Conceitual e Metodológica no Restauro Hoje. In: 
CARVALHO, Claudia S. Rodrigues; GRANATO, Marcus; BEZERRA, Rafael Zamorano; BENCHERIT, Sarah 
Fassa (orgs.). Um olhar contemporâneo sobre a preservação do patrimônio cultural material. Rio de Janeiro: 
Museu Histórico Nacional, 2008, p. 75-86. 
226 FONSECA, Maria Cecília Londres Fonseca. O patrimônio em processo – trajetória da política federal de 
preservação no Brasil, 2ª Ed. Rio de Janeiro: Ed. da UFRJ, Iphan, 2005, p. 92. 
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mapeado para representar a memória nacional também permearam os processos de 

decisão de como seriam restaurados muitos desses bens, após o seu tombamento.  

A escolha de um estilo definido como representante da nacionalidade brasileira, em prejuízo 

do reconhecimento de outros estilos, não só influenciou o tombamento dos bens como 

estabeleceu uma orientação para a restauração dos mesmos, comprovando que a 

articulação dos grupos e ideias, no âmbito político e intelectual, ganhava força e dava às 

primeiras práticas de preservação e intervenção no patrimônio cultural edificado um caráter 

definidor  de uma doutrina que é observada até hoje. 

No entanto, mais que elaborar preceitos e critérios de restauração, as atividades iniciais do 

Iphan estiveram muito ligadas à atribuição de valor às obras móveis e imóveis elencadas 

como patrimônio nacional. O Decreto-lei 25/1937227, instrumento utilizado para a 

preservação através da instituição do tombamento, dividia as obras tombadas em quatro 

Livros de Tombo (Arqueológico, Etnográfico e Artístico Nacional; Histórico; Belas Artes e 

Artes Aplicadas). 

Não acreditamos que o reconhecimento do valor de uma obra arquitetônica é um ato 

subjetivo, mas, sim, fruto do ambiente cultural e dos valores advindos desse ambiente. E 

esse valor a que é atribuído à obra é de fundamental importância para direcionar o projeto 

de restauro e sua preservação – “a experiência de preservação do assim chamado 

‘patrimônio histórico e artístico nacional’ constituiu a política cultural mais bem sucedida na 

área pública do deste país”.228  

                                                             
227 Decreto-lei n. 25 de 30 de novembro de 1937. Disponível em: 
 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htm>. Acesso em 21 out 2014. 
228 MICELI, Sérgio. Sphan: refrigério da cultura oficial. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio 
de Janeiro, n°22, 1987, p. 44. 
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Diferentemente do que vinha acontecendo na Europa – onde os valores eram importantes 

para orientar a restauração, atribuir critérios e definir as posturas de intervenção nos 

monumentos, tomando como referência as instâncias estética e histórica –, no Brasil, a 

influência do ambiente político e cultural a que estavam submetidos os bens a serem 

preservados – o repertório escolhido e mapeado para representar a memória nacional – 

também permeou os processos de decisão de como seriam restaurados muitos desses 

bens, após o seu tombamento. 

Foi nas ruínas do povo de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, que se deu o 

primeiro trabalho de intervenção realizada pelo Iphan. Naquele momento, além do debate 

teórico internacional, as únicas recomendações sobre intervenções em preexistências 

estavam presentes na Carta de Atenas, de 1931. Devido à inexistência de experiências 

anteriores, esta primeira intervenção foi pautada no juízo de valor da obra, na pesquisa de 

campo e levantamento aprofundado do monumento (relação compositiva, aspecto formal do 

que restou, implantação no sítio e história) e na definição de parâmetros em como intervir 

em ruínas, de acordo com os ‘documentos de trabalho’229 de Lucio Costa. 

Para Marcos Carrilho, 

na época, ainda não haviam sido firmados no Brasil, de forma sistemática, 

princípios e critérios capazes de nortear intervenções em bens a serem 

preservados, nem eram muito difundidas as polêmicas e os debates da 

França e Inglaterra no século XIX e, muito menos, as posturas firmadas nas 

primeiras décadas deste século. Portanto, as alternativas apresentadas por 

                                                             
229 COSTA, Lucio. Documentos de Trabalho. Organizado por José Pessôa. Rio de Janeiro: Iphan, 1999. 

Figuras 071 e 072 – Museu das Missões com igreja ao fundo; 
vista geral do sítio arqueológico. Fonte: COMAS, 2007, p. 32; 33 
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Lucio Costa já revelavam grande atenção e o respeito com que devem ser 

tratadas as obras do passado230. 

Lucio Costa participou do levantamento do monumento (tombado em 1938 pelo Iphan)231 em 

1937 e, em seu parecer, já apresentava sua posição sobre a intervenção nas ruinas das 

Missões: “não se pode pensar em construir São Miguel ou mesmo recompor qualquer de 

suas partes; os trabalhos deverão limitar-se, tão somente, a consolidar e conservar”232. 

Costa desenvolveu o projeto de intervenção que foi finalizado pelo arquiteto Lucas 

Mayerhofer  – da  7ª Regional do Iphan e responsável pela execução das obras –, e Paulo 

Thedim Barreto, arquiteto do quadro fixo de técnicos do órgão233.  

Seguindo a premissa de Lucio Costa de consolidar e conservar, o projeto contou com obras 

de estabilização de estruturas das ruínas da igreja: desmonte da torre que se encontrava 

desaprumada para reforço das fundações e reconstrução tal como foi encontrada, 

procedimento também usado nas duas alas de pórticos. No sítio, foram deixadas à mostra 

as fundações das edificações que não existiam mais para permitir a leitura da implantação 

anteriormente existente. Para abrigar o acervo de peças encontradas no local foi criado 
um pequeno museu utilizando-se, como elementos construtivos, materiais dispersos na 

área e pertencente ao próprio conjunto. O museu, assim com a casa do zelador, foram 
                                                             
230 CARRILHO, Marcos. Lucio Costa, Patrimônio Histórico e Arquitetura Moderna. 2002. Tese (Doutorado em 
Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo., São Paulo, 
2002, p. 137. 
231 Inscrito na Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade em 1985. 
232 COSTA, Lucio. Documentos de Trabalho. Organizado por José Pessôa. Rio de Janeiro: Iphan, 1999, p. 25-26. 
233 Cf. COSTA, Lucio. Documentos de Trabalho. Organizado por José Pessôa. Rio de Janeiro: Iphan, 1999; 
CARRILHO, Marcos. Lucio Costa, Patrimônio Histórico e Arquitetura Moderna. 2002. Tese (Doutorado em 
Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo., São Paulo, 
2002; ROCHA, Ricardo. O pavilhão Lucio Costa. Uma proposta. Minha Cidade, São Paulo, ano 01, n. 006.01, 
Vitruvius, jan. 2001. Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/01.006/2099>; COMAS, Carlos Eduardo (org.) Lucio 
Costa e as Missóes: um museu em São Miguel. Porto alegre: PROPAR/UFRGS, IPHAN/12ªSR, 2007. Acesso 
em 13 abr. 2014. 

Figuras 073 e 074 – Ruínas da igreja em segundo 
plano; Museu das Missões e peças encontradas no 

sítio. Fonte: ROCHA, 2001 
(<http://www.vitruvius,com.br>) 
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concebidos com desenho moderno, porém com materiais tradicionais. Segundo Ricardo 

Rocha, Paulo Thedim e Lucas Mayerhofer inseriram algumas modificações no projeto de 

Lucio Costa, como a melhoria do posicionamento da casa do zelador em relação ao 

conjunto e a inserção de vidros no museu. 

Percebe-se duas posturas na solução adotada: a primeira, de caráter conservador,  busca 

preservar o sítio encontrado entendendo que era impraticável reconstruir as edificações a 

partir das ruínas existentes, mas possível consolidá-las e recuperá-las para garantir a sua 

preservação; a segunda postura, que caracterizará o discurso de Lucio Costa234, advém da 

tentativa de integração da arquitetura moderna com o antigo, mas não no edifício antigo 

propriamente dito, e, sim, utilizando elementos do sítio preexistente para o projeto do novo, 

o que não é recomendado.  

No ambiente da época, havia uma dupla agenda proposta: além da vontade de atualizar a 

cultura brasileira em relação à produção europeia em vigor, os modernistas defendiam a 

necessidade da busca das raízes culturais, ampliando a preocupação com a nacionalidade, 

procurando inspiração nos elementos próprios da cultura brasileira. Os modernistas passam, 

então, a se preocupar com o levantamento e identificação dos elementos nacionais, 

tornando-se os protagonistas na preservação do patrimônio, dando ao Brasil uma condição 

única em que “membros de uma só corrente fossem, ao mesmo tempo, os revolucionários 

de novas formas artísticas e os árbitros e zeladores do passado235”.  

                                                             
234 Cf. GUERRA, Abílio. Lucio Costa, modernidade e tradição – montagem discursiva da arquitetura moderna 
brasileira.2002.  Tese (Doutorado em História) – IFCH-Unicamp, Campinas, 2002. 
235 CAVALCANTI, Lauro (org.). Modernistas na Repartição, 2. ed. rev. Rio de Janeiro:UFRJ: Minc – IPHAN, 
2000, p. 11. 
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Os protagonistas do modernismo brasileiro236, grandes colaboradores na criação do serviço 

de salvaguarda do patrimônio nacional também possuíam com a Europa uma conexão 

bastante ativa – o poeta e romancista Blaise Cendrars fez sete visitas ao Brasil, a primeira 

em 1924, a convite do mecenas paulista Paulo Prado e esteve em São Paulo, Rio de 

Janeiro e nas cidades históricas de Minas Gerais; Filippo Tommaso Marinetti veio ao Brasil 

em duas ocasiões: fez conferências em 1926 e 1936; Le Corbusier esteve no Brasil em 

1929 para proferir conferência sobre Urbanismo e, depois, em 1936, para consultoria no 

projeto do edifício do Ministério da Educação e Saúde do Rio de Janeiro; Claude Lèvi-

Strauss viveu no país de 1935 a 1938. Causa-nos estranheza o fato de que, no campo da 

preservação, não observamos a mesma conexão e troca de experiências inerentes em 

outros contextos de discussão, pois que poderiam aprofundar as questões da preservação e 

aproximar o Brasil das discussões europeias237. 

Por outro lado, as agitações na Europa, em especial na Itália, durante a guerra e, 

principalmente no período posterior, em relação às questões da conservação e restauração 

não ressoavam aqui no Brasil. O Iphan estava muito ligado ao modelo político daquele 

momento: foi a eleição das obras e de seu valor intrínseco que legitimou o projeto ideológico 

ao qual recorreu o Estado Novo, ou seja, o papel do nascente órgão federal de preservação 

e proteção do patrimônio cultural do Brasil contribuiu para a construção da identidade que 

reforçaria a proposta de consolidação da nação brasileira pretendida pelo Estado Novo. A 
                                                             
236 Tendo como diretor Rodrigo Melo Franco de Andrade e como colaboradores diretos, Mário de Andrade, Lucio 
Costa, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Manuel Bandeira, o corpo técnico do Iphan era formado 
predominantemente por arquitetos: Lucio Costa, Oscar Niemeyer, José de Souza Reis, Paulo Thedim Barreto, 
Renato Soeiro e Alcides da Rocha Miranda. Fonte: CERÁVOLO, Ana Lúcia. Interpretações do patrimônio: 
arquitetura e urbanismo moderno na constituição de uma cultura de intervenção no Brasil, anos 1930-60. 2010. 
Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos - Universidade de São 
Paulo, São Carlos, 2010, p. 171-172. 
237 Nas décadas de 1930 e 1940, conforme relatado no capítulo anterior desta tese, as discussões versavam em 
torno da Carta de Restauro de Atenas, 1931, da Carta Italiana de Restauro, de 1932, da fundação do Istituto 
Centrale di Restauro (1939) e dos primeiros escritos de Roberto Pane (início da década de 1940). 
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organização da preservação e tutela dos bens nacionais em torno do Iphan desenvolveu-se 

pautada na construção de um passado que se apoia em uma seleção de bens, 

principalmente de caráter religioso238.  

Enquanto a Europa procurava salvar seus monumentos destruídos, quaisquer que fossem 

seus valores históricos ou artísticos, o Brasil se empenhava, através de seu órgão de 

patrimônio, em salvar seus monumentos escolhidos. 

A influência do ambiente político e cultural a que estavam submetidos os bens a serem 

preservados – o repertório escolhido e mapeado para representar a memória nacional – 

também permeou os processos de decisão de como seriam restaurados muitos desses 

bens, após o seu tombamento.  

Muitos trabalhos de intervenção nos mostram que a prática adotada pelo Iphan era baseada 

na experiência estrangeira de um século antes, e não do que era discutido no momento em 

que foram realizados – os técnicos do órgão optavam, na maioria dos casos, na 

recomposição de elementos originais e na supressão de adições posteriores, tentando 

restabelecer a configuração original do bem, muito próximo aos preceitos de Violet-Le-Duc. 

Mas, mais do que isso, aspiravam a “re” caracterização do objeto de restauro à aparência 

colonial, mais uma forma de legitimar o passado escolhido como representante do que era 

nacional239. 

É o caso dos restauros das Igrejas de São Miguel Paulista, SP, e de Nossa Senhora do 

Rosário, Embu, SP, ambos realizados entre 1939 e 1941. Os projetos privilegiaram a  

                                                             
238 Cf. RUBINO, Silvana. As fachadas da história: os antecedentes, a criação e os trabalhos do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1937-1968. Dissertação de Mestrado. Campinas, IFCH-Unicamp, 1991. 
239 Cf. “Princípios e critérios de restauração do patrimônio”. CHUVA, Márcia Regina Romeiro. Os arquitetos da 
memória: sociogênese das práticas de preservação do patrimônio cultural no Brasil (anos 1930-1940). Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ, 2009, p. 338-356. 

Figuras 075 e 076 – Igreja de São Miguel Paulista 
antes e depois do restauro. Fonte: GONÇALVES, 

2077, p. 65 e 101 
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Figuras 077 e 078 – Plantas de Igreja de São Miguel Paulista antes e depois do restauro. Fonte: GONÇALVES, 2077, p. 71 e 89 
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reconstituição das feições primitivas dos monumentos. Na igreja de São Miguel Paulista, as 

ações foram baseadas em documentações encontradas240, conforme recomendação da 

Carta de Atenas. Já na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, foram as interpretações dos 

técnicos do Iphan, na ausência de documentos, que direcionaram a intervenção associadas 

à analogia em exemplares do mesmo período241. Este procedimento foi adotado em várias 

regiões do país, sendo ainda hoje utilizados. 

A postura de repristino adotada pelo Iphan acabou concretizando uma prática de restauro 

por analogia: não havia uma análise aprofundada do monumento em seus aspectos 

estéticos e históricos, juízo crítico de seus valores materiais e imateriais; utilizava-se uma 

metodologia de intervenção, estudando-se obras com tipologias e partidos arquitetônicos 

similares242. 

 

 O projeto do Solar do Unhão de Lina Bo Bardi e a ressonância do Restauro 
Crítico243 em território brasileiro 

Não se sabe se por desconhecimento, ou por falta de afinidade entre as questões de 

salvaguarda do patrimônio no Brasil e no exterior, a presença  de uma arquiteta italiana em 

solo brasileiro propiciará uma primeira tentativa de se estabelecer a ligação entre o debate 

internacional de restauro e a situação nacional neste campo de aplicação: Lina Bo Bardi 

                                                             
240 GONÇALVES, Cristiane Souza. Restauração arquitetônica: a experiência do Iphan em São Paulo, 1937-1975. 
São Paulo: Annablume; Fapesp, 2007, p. 98-99. 
241 ANDRADE, Antônio Luís Dias. O Nariz torcido de Lucio Costa. Sinopses, São Paulo, n.18, 1992, p. 5-17. 
242 Cf. MAYUMI, Lia. Taipa, canela-preta e concreto. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2008.  
243 A arquiteta Lina Bo Bardi foi a primeira a usar o termo Restauro Crítico no Brasil, em documento de agosto de 
1962, para justificar sua intervenção no Solar do Unhão, em Salvador, BA, Brasil. CERÁVOLO, Ana Lúcia. 
Interpretações do patrimônio: arquitetura e urbanismo moderno na constituição de uma cultura de intervenção no 
Brasil, anos 1930-60. 2010. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Engenharia de São 
Carlos - Universidade de São Paulo, São Carlos, 2010. 

Figura 079 – Igreja Nossa Senhora do Rosário de 
Embu, antes do restauro. Fonte: LEMOS; MORI; 

ALAMBERT, 2008, p.110 
 

Figura  080 – Igreja Nossa Senhora do Rosário de 
Embu, depois do restauro. Fonte: LEMOS; MORI; 

ALAMBERT, 2008, p.111 
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declara sua afinidade com o Restauro Crítico quando realiza a intervenção no Solar do 

Unhão, em Salvador, BA, em 1959. 

Este é um dos primeiros projetos de intervenção não realizados por técnicos do Iphan e 

conta com obras de restauração de todo o Conjunto do Solar do Unhão (casa, igreja, 

chafariz e anexos) destinadas a receber o Museu de Arte Moderna da Bahia. Elas foram 

conduzidas por Lina Bo Bardi e supervisionadas por Godofredo Filho, diretor da regional do 

Iphan/BA e por Oscar Pontes, supervisor de obras do Governo do Estado da Bahia.  

O conjunto arquitetônico do Unhão244 sofreu diversas alterações ao longo do tempo, 

passando por diversos usos – de casa grande e senzala, engenho de açúcar, residência 

urbana, depósitos de rapé, quartel, até depósito de mercadorias do porto. O que a arquiteta 

Lina Bo Bardi fez foi manter cada camada do tempo pelas quais ele passou, sem priorizar 

uma época, apenas realizando a limpeza de pequenos acréscimos julgados sem valor 

artístico que prejudicavam a leitura do conjunto arquitetônico e sua apreensão estética, 

buscando na filologia a avaliação crítica dos valores imbuídos na arquitetura do conjunto. 

A seleção da arquiteta Lina Bo Bardi entre o que será preservado e restaurado, e o que será 

eliminado, pautou-se na facilitação da leitura do conjunto em todas as suas fases históricas 

representadas pelas distintas características estéticas.  

O memorial de Lina, complementar a toda documentação enviada para apreciação do 

Iphan/BA, informava o critério adotado no projeto. Com um texto bastante objetivo e 

                                                             
244 Declarado de utilidade pública pelo governador Juracy Magalhães, em 11 de agosto de 1861, o conjunto era 
propriedade de Dr. João Antônio de Oliveira Jr. Em julho do ano seguinte, o governador autoriza o início das 
obras de restauração. CERÁVOLO, Ana Lúcia. Interpretações do patrimônio: arquitetura e urbanismo moderno 
na constituição de uma cultura de intervenção no Brasil, anos 1930-60. 2010. Tese (Doutorado em Arquitetura e 
Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos - Universidade de São Paulo, São Carlos, 2010, p. 217. 

Figura 081 – Solar do Unhão, vista geral – 
antes do restauro. Fonte: 

<http://www.vitruvius.com.br> 

Figura 082 – Solar do Unhão, igreja  – antes do 
restauro. Fonte: Museu de Arte Moderna da 

Bahia. 
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sintético, apresentava o que julgava ser a restauração e mostrava estar alinhada ao debate 

europeu, algo bastante distante da realidade do Iphan: 

O Conjunto do Unhão constituiu dos poucos exemplos arquitetônicos-

históricos de um conjunto que não paresenta (sic) aquelas características 

dos monumentos antigos, que põe o arquiteto restaurador frente ao 

angustioso problema da ‘escolha’ duma época e do ‘método’ de restauração 

a ser adotado. O problema da ‘superposição’ dos estilos, típico dos 

monumentos de uma determinada época que sofreram transformações no 

variar dos tempos, todas elas importantes do ponto de vista arquitetônico, 

mas que se excluem reciprocamente, não existem neste caso [...] O velho 

método romântico de ‘recomposição’ inaugurado no século XIX por Viollet-

Le-Duc, foi superado depois, e substituído pelo método da ‘restauração 

científica’, cujo principal representante foi o prof. Giovannoni, na Itália são 

ambos não somente superado(s), mas inúteis, neste caso típico de moderna 

‘restauração crítica’. O método de Viollet-Le-Duc, presume a ‘escolha’ duma 

época entre as que o monumento em sua evolução representa e, segundo 

as leis de estilo escolhido procura ‘reconstituir’ o monumento ‘assim como 

aura’ procurando um ‘transfert’ entre o moderno arquiteto restaurador e o 

artista criador do trabalho, chegando a resultados completamente arbitrários 

e gratuitos na reconstituição. 

[...] 

O moderno método de ‘restauração crítica’, que somente depois da 

Segunda Guerra Mundial foi praticado, não exclui a pesquisa filológica como 

metodologia, assim como não exclui o estudo duma provável (ou prováveis) 

reconstituição histórica, mas somente como fato de ‘método’ e não como 

fim. 

Figura 084 – Solar do Unhão, durante os trabalhos de 
intervenção. Fonte: Museu de Arte Moderna da Bahia. 

Figura 083 – Solar do Unhão, edificação principal – antes da 
intervenção. Fonte: PEIXOTO, 1980, n.p. 
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O critério da ‘restauração crítica’ tem por base o respeito absoluto por tudo 

aquilo que o monumento, ou o conjunto representam como ‘poética’ dentro 

da interpretação moderna da continuidade histórica, procurando não 

embalsamar o monumento, mas integrá-lo ao máximo na vida moderna245. 

A introdução do texto de Lina246, além de demonstrar seu conhecimento das questões 

ligadas à tutela dos monumentos europeus naquela época, revela seu conhecimento das 

questões teóricas nos assuntos da conservação e restauração dos monumentos. Ela não 

apenas cita cada uma das principais vertentes de restauro surgidas no último século como 

as explicita de maneira teórica, procurando enfatizar os prejuízos e benefícios de cada uma 

das ações frente ao passado.  

Diante das posturas praticadas pelo órgão federal de salvaguarda do patrimônio nacional, 

em que se utilizam práticas ultrapassadas buscando a recomposição de uma imagem 

perdida no passado, a intervenção de Lina aborda premissas e princípios inerentes ao 

debate internacional, mas totalmente opostos às ações do Iphan.  

O rigor crítico e a postura inovadora de Lina Bo Bardi para os técnicos do Iphan faz com que 

o órgão, através da diretoria no Rio de Janeiro, solicite para a arquiteta a “correção” de 

aspectos do projeto de restauro que dizem respeito: à construção de uma nova escada no 

interior da casa principal; ao fechamento dos arcos do alambique; à conservação de um 

portão de vergas retas de período recente; aos acabamentos em verniz nas tesouras dos 

                                                             
245 Texto publicado em CERÁVOLO, Ana Lúcia. Interpretações do patrimônio: arquitetura e urbanismo moderno 
na constituição de uma cultura de intervenção no Brasil, anos 1930-60. 2010. Tese (Doutorado em Arquitetura e 
Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos - Universidade de São Paulo, São Carlos, 2010. 
246 A arquiteta traz em sua bagagem a formação italiana – discípula de Gustavo Giovannoni e Marcelo Piacentini, 
teve contato direto com disciplinas histórico-arquitetônicas, além de estar em contato direto com os debates 
gerados pelas reconstruções do pós-guerra – Lina participou do Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e do 
Convegno Nazionale per la Ricostruzione Edilizia em 1945. In: BENEDETTI, Fabrizio. L’architettura in Italia 
negli anni della ricostruzione. Firenze: Alinea Editrice, 1986 

Figuras 085 e 086 – Vista do conjunto do 
Unhão e Igreja, após a intervenção. Fotos da 

autora. 
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telhados e colunas de madeira e à introdução da cor vermelha nas esquadrias externas. 

Porém, Lina ignora os pedidos e as obras prosseguem até março de 1963 quando o Museu 

é inaugurado. 

O embate instaurado entre o órgão de patrimônio federal (a diretoria nacional do Iphan no 

Rio de Janeiro junto com a superintendência da Bahia) e a arquiteta Lina Bo Bardi revela 

como o Brasil estava distante da realidade internacional. Fato comprovado pelas palavras 

de Godofredo Filho em resposta a Rodrigo M. F. de Andrade: 

Não havendo mais tempo para sugerir correções que abrasileirassem o 
conjunto [grifo nosso], reintegrando-o em certos detalhes, na melhor 

tradição local, nem sendo oportuno, por risco de litígio com o ilustre diretor 

do MAMB [Museu de Arte Moderna da Bahia], qualquer solicitação para a 

retificação daqueles defeitos [grifo nosso]247.  

Apesar da autoridade mantida por Lina na intervenção no conjunto face às prescritivas do 

Iphan, sua postura decisiva pouco interferiu no cenário arquitetônico brasileiro subsequente. 

O Solar do Unhão é um exemplo isolado. A maioria dos trabalhos de restauro entre os anos 

1930 e 1970 será subsidiado pelas ações do órgão federal de proteção do patrimônio 

nacional e seguirá uma postura, como o próprio Godofredo Filho escreveu, de 

“abrasileiramento de seus monumentos”, alinhando-os a uma tradição local que se 

constituía naquele momento e tendo uma de suas frentes ligada aos monumentos de Minas 

e São Paulo e aos arquitetos modernos. 

  

                                                             
247 CERÁVOLO, Ana Lúcia. Lina Bo Bardi e a introdução da Restauração Crítica no Brasil. XI Seminário de 
Histórica da Cidade e do Urbanismo. A construção da Cidade e do Urbanismo: ideias têm lugar? Vitória, ES, 5-8 
outubro, 2010, p. 13. 

Figura 088 – Projeto da nova escada 
interna do Solar do Unhão. Fonte: Museu 

de Arte Moderna da Bahia 

Figura 087 – Nova escada interna do 
Solar do Unhão. Foto da autora 
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Figura 091 – Fachada principal do Solar do unhão. 
 Foto da autora 

Figuras 089 e 090 – Solar do Unhão. Plantas do 1º pavimento e do térreo, apos a 
intervenção. Fonte: OLIVEIRA, 2003, p. 83 
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3.2. Novos rumos nas práticas intervencionistas  

As décadas de 1950 e 1960 são caracterizadas por um período de desenvolvimento do 

Brasil associado à intensificação das atividades no setor industrial e ao crescimento dos 

centros urbanos. 

A construção de Brasília encerra um ciclo de glória da arquitetura nacional, onde, segundo 

Maria Alice Junqueira Bastos, estavam corporificados os “anseios de desenvolvimento e 

modernização”, a “supressão do passado agrário” e “a ocupação equilibrada do território 

nacional”248. 

Maria Alice Junqueira Bastos e Ruth Verde Zein acreditam em uma mudança de 

paradigma249 na produção arquitetônica desse período, caracterizada pela pluralidade e não 

mais por uma linearidade que vinha sendo construída junto com o discurso da arquitetura 

moderna brasileira. No entanto, tal mudança ainda não provocaria ressonâncias nas práticas 

intervencionistas: naquele momento, projetar o novo e projetar com o antigo eram papéis 

exercidos de forma independente; havia uma clara distinção entre conceber a arquitetura 

contemporânea e lidar com a preexistência. 

A familiaridade que tinha com os preceitos na área de patrimônio, que se verifica na 

intervenção proposta para os galpões da antiga fábrica na Pompeia, e já presente no projeto 

do Solar do Unhão, possibilitou para Lina Bo Bardi a antecipação de uma prática que se 

tornará bastante presente na agenda dos arquitetos contemporâneos, que é a de lidar com 

preexistências históricas. Aproveitando-se da apreensão da atmosfera do lugar e seus 

valores intrínsecos, a arquiteta conduziria a intervenção como um único projeto, sem 

                                                             
248 BASTOS, Maria Alice Junqueira. Pós-Brasília – Rumos da Arquitetura Brasileira. São Paulo: Perspectiva: 
Fapesp, 2003, p. 4. 
249 Ibidem. 
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dissociar antigo e novo, mas deixando claras as camadas de tempo, os testemunhos 

históricos embrenhados no edifício preexistente.  

Lina Bo Bardi propõe um projeto que unifica o patrimônio histórico (com a recuperação dos 

antigos galpões), as referências da comunidade local (criando uma pequena intervenção na 

escala do bairro) e as aspirações da sociedade contemporânea (no projeto dos edifícios 

novos).  

 

 O congresso de Veneza e a participação brasileira 

Com a implantação da ditadura, o Iphan, antes um instrumento ligado às altas esferas do 

governo, e instrumento de afirmação da nacionalidade brasileira, sofre certo isolamento 

dentro do próprio cenário sócio-político brasileiro. No entanto, é nesse momento que dois 

fatos permitem uma alteração de postura do próprio órgão em relação ao patrimônio: sua 

inserção nas discussões internacionais sobre a preservação e conservação de monumentos 

e sítios e a própria mudança de gestão interna, com a entrada de Renato Soeiro e, em 

seguida, Aloísio Magalhães, na sua diretoria. 

A primeira oportunidade de aproximação do corpo técnico do Iphan com as discussões da 

problemática da conservação e restauração de monumentos em âmbito internacional 

aconteceu com a carta convite de Piero Gazzola para integrarem o Congresso de Veneza 

de 1964. 

Devido à situação política do país e a impossibilidade do arquiteto José de Souza Reis 

(chefe do Departamento de Projetos do Iphan) ir a Veneza e participar das discussões, por 

iniciativa do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), o próprio instituto encaminhou à Itália 
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quatro delegados representantes do Brasil: Ícaro de Castro Mello, Giancarlo Gasperini, 

Wladimir Alves de Souza e Flávio Léo Azevedo da Silveira250.  

Wladimir Alves de Souza expôs uma comunicação sobre a preservação do patrimônio 

brasileiro e Gasperini registrou as atividades do evento e da delegação do Brasil em seu 

“Relatório da Delegação Brasileira” que, mais tarde, foi publicado na Revista Arquitetura, de 

setembro de 1964, com o título de “Monumentos: tema de debate em Veneza”251. 

A comunicação de Wladimir Alves de Souza, intitulada “La restauration des monumens au 

Brésil” não aprofunda as questões do restauro em si, apenas faz referência ao serviço de 

tutela do patrimônio histórico e artístico nacional composto por bens móveis e imóveis252, 

sob responsabilidade do Iphan, destacando as áreas onde houve maior ênfase à 

preservação de monumentos e citando o trabalho de intervenção realizado nas ruínas de 

São Miguel das Missões e no Convento de Santa Teresa, em Salvador253. Este último 

trabalho é uma obra de sua autoria em parceria com Geraldo Câmara. Assim como a do 

Solar do Unhão, essa intervenção provocou uma série de discussões entre os arquitetos 

autores do projeto, a diretoria do Iphan em Salvador (na figura de Godofredo Filho) e a 

diretoria central do Iphan no Rio de Janeiro254. 

O artigo é bem descritivo e dá um roteiro das atividades realizadas nos dias do congresso, 

enfatizando a importância da conscientização do problema no plano de uma revalorização 

                                                             
250 CERÁVOLO, Ana Lúcia. Interpretações do patrimônio: arquitetura e urbanismo moderno na constituição de 
uma cultura de intervenção no Brasil, anos 1930-60. 2010. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – 
Escola de Engenharia de São Carlos - Universidade de São Paulo, São Carlos, 2010, p. 263-264. 
251 GASPERINI, Gian Carlo. Monumentos: tema de debate em Veneza. Arquitetura, São Paulo, n. 27, out. 1964, 
p. 15-21. 
252 De acordo com o artigo 1o do Decreto-lei n. 25, de 1937. Disponível em Decreto-lei n. 25 de 30 de novembro 
de 1937. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htm. Acesso em 21 out 2014. 
253 INTERNACIONAL COUNCIL OF MONUMENTS AND SITES.  Il monument per l’uomo. Atti del II congreso 
Internazionale del Restauro. Venezia, 25-3 maggio, Marsilio Editori, 1964. Marsilio Editori, p. 567-568. 
254 CERÁVOLO, Ana Lúcia, op. cit., p. 253-255. 
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urbanística e a integração dos monumentos e sítios à vida ativa. Esta, na visão de 

Gasperini, era a tese dominante em Veneza: “de que restaurar sem utilizar 

convenientemente, significa tirar a alma do monumento”255. 

O restauro do Convento de Santa Teresa, com alteração de uso para centro cultural, teve 

programa elaborado por Renato Soeiro e um arquiteto da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA); as obras seriam assessoradas por Wladimir Alves de Souza, com supervisão de 

Fernando Leal e Diógenes Rebouças256. 

Wladimir Alves de Azevedo e Geraldo Câmara eram partidários de um restauro que 

transformasse a igreja em espaço expositivo e tinham uma visão conflituosa com os 

técnicos do Iphan. O Instituto, almejava a caracterização do conjunto como colonial e, 

consequentemente, requeria a demolição do Seminário Menor e anexo do Seminário Maior 

por não possuírem tais características. Os autores do projeto cederam a estas e outras 

solicitações do Iphan, diferentemente do que aconteceu na intervenção no Solar do Unhão, 

onde Lina manteve uma postura rígida e partidária aos seus preceitos257. 

Nota-se a tentativa frustrada de realização de intervenções baseadas em critérios e 

princípios internacionais, fugindo do caráter repristinatório praticado nos restauros 

preconizados pelo órgão nacional de tutela. 

  

                                                             
255 GASPERINI, Gian Carlo. Monumentos: tema de debate em Veneza. Arquitetura, São Paulo, n. 27, out. 1964, 
p. 18. 
256 FLEXOR, Maria Helena Ochi. Igrejas e conventos da Bahia. Brasília, DF: Iphan/Programa Monumenta, 2010. 
257 Cf. CERÁVOLO, Ana Lúcia. Interpretações do patrimônio: arquitetura e urbanismo moderno na constituição 
de uma cultura de intervenção no Brasil, anos 1930-60. 2010. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – 
Escola de Engenharia de São Carlos - Universidade de São Paulo, São Carlos, 2010. 
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Figura 093 – Corte do Convento de Santa Tereza e 
indicação da inserção da caixa de elevador. 

 Fonte: CERÁVOLO, 2010, p. 246 

Figura 092 – Convento de Santa Tereza e indicação, vista 
interna. Fonte: FLEXOR, 2010, p. 141 
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Entretanto, com a ida da delegação a Veneza, como a Carta Internacional de Restauro 
chega ao Brasil? 

No momento da realização do Congresso de Veneza, mesmo tendo participado da 

assinatura da Carta em que foram materializadas as discussões europeias em torno das 

intervenções na preexistência e, dessa forma, legitimadas as causas ensejadas pelo 

Restauro Crítico, esse fato não causou mudanças significativas no cenário da preservação e 

conservação dos monumentos brasileiros.  

A participação do Brasil em Veneza poderia, ainda mais associada ao processo de 

mudanças internas no Iphan e ao boom dos centros urbanos – com o crescimento 

demográfico e desenvolvimento das cidades –, ter encontrado um território propício para sua 

discussão e aplicação.  

A fase dita heroica258, dentro do Iphan, terminaria com a saída de Rodrigo Melo de Andrade 

da sua presidência e a ascensão ao cargo de Renato Soeiro que, anteriormente, havia 

exercido por 21 anos a chefia da divisão de Conservação e Restauro. Soeiro preside o 

órgão por 12 anos e inicia o período de descentralização das atividades, com a ampliação 

das diretorias e dos distritos regionais, com programas como o Encontro de Governadores 

(de Brasília, 1970 e Salvador, 1971) e o Programa das Cidades Históricas e o incentivo à 

instituição de cursos técnicos de especialização em preservação de monumentos e obras de 

arte259. 

De acordo com Claudia dos Reis Cunha,  

                                                             
258 Esse período foi caracterizado pela estruturação institucional do órgão, inventariação do patrimônio nacional e 
tombamento. Também foram realizados vários projetos de intervenções nos bens recém-tombados. Cf. 
FONSECA, Maria Cecília Londres. O Patrimônio em Processo. Rio de Janeiro: UFRJ / Iphan, 1997. 
259 AZEVEDO, Paulo Ormindo. Homenagem do Conselho Consultivo do Iphan a Renato Soeiro, 2005. Disponível 
em <http:www.iphan.gov.br>. Acesso em 05 jan 14. 
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além das transformações no modelo de desenvolvimento do país e dos 

impasses daí decorrentes na ação preservacionista do Iphan, a crise de 

legitimidade se acentua ainda mais na passagem da década de 1960 para a 

de 1970, ocasião em que inúmeras críticas passam a ser feitas à atuação 

do órgão federal de preservação, considerada dogmática e elitista260. 

No final dos anos 1960 e início dos anos 1970, a produção arquitetônica internacional se 

distanciará dos preceitos da arquitetura moderna, que serão revistos e criticados, abrindo 

espaço para o surgimento de novas correntes. 

 

 Diálogo com o cenário internacional em relação às questões de preservação  
Em 1966, o Iphan havia recorrido à Unesco para tentar reformular seu modelo de atuação 

frente ao desenvolvimento do país. Nesse contexto, estabeleceu-se a vinda, ao Brasil, de 

um consultor daquela Organização – Michel Parent. 

A missão de Michel Parent, como especialista, era a de elaborar um levantamento do 

patrimônio cultural brasileiro (desde a avaliação das características, potencialidades e 

estado de conservação/preservação dos monumentos até a verificação das estratégias de 

preservação adotadas pelo Iphan) com o intuito de sugerir programas de cooperação 

técnica e formas de otimização dos potenciais percebidos. Um dos resultados mais 

significativos obtido de suas visitas técnicas foi o da sugestão de uma nova abordagem 

frente ao patrimônio cultural brasileiro, considerando o turismo como ferramenta estratégica 

                                                             
260 CUNHA, Claudia dos Reis e. Restauração: diálogos entre teoria e prática no Brasil nas experiências do 
IPHAN. 2010. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
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diferencial para a divulgação e geração de economia, associando planejamento urbano à 

preservação. 

A missão enquadrou-se nesse contexto de ênfase em relação ao turismo, desenvolvimento 

econômico, preservação e valorização do patrimônio cultural. Mas, segundo a visão de 

autora Claudia F. Baeta Leal, no fundo, o Iphan buscava meios de assistência financeira 

para sua atividade técnica em prol da conservação, recuperação e proteção do patrimônio 

cultural brasileiro, não se preocupando muito com o turismo261.  

A preservação apoiada no turismo ganhará força em 1967262, quando, na Reunião da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), em Quito – sobre conservação e utilização de 

monumentos e sítios de interesse histórico e artístico –, são estabelecidas as “Normas de 

Quito”, importante documento sobre a valorização do patrimônio que discorre sobre a 

utilização e restauração dos monumentos com enfoque para o turismo. 

Nesse mesmo período, em São Paulo, estão sendo estabelecidas as bases de criação do 

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 

(Condephaat), em um momento em que “se acelerava a expansão do consumo e da cultura 

de massa no país”263, com a finalidade de promover a cultura nacional e minimizar as perdas 

dos bens culturais264. 

                                                             
261 LEAL, Cláudia Feierabend Baeta. A missão de Michel Parent no Brasil In: LEAL, Cláudia Feierabend Baeta 
(Org.). As missões da Unesco no Brasil: Michel Parent.  Rio de Janeiro: Iphan: 2008, p. 13-32. 
262 Nos anos precedentes, no meio internacional, além da Carta de Veneza, tentava se colocar em prática as 
recomendações da Conferência Geral da Unesco (12ª Sessão/1962, Paris) relativas à salvaguarda da beleza e 
do caráter das paisagens e sítios; a Lei Malraux, de 1962, havia instituído, na França, a proteção dos antigos 
conjuntos com o investimento público para a sua valorização. O plano de revitalização de Bolonha, de 1964, 
procurava integrar a paisagem histórica à configuração do presente. RODRIGUES, Marly. Imagens do passado. 
A Instituição do patrimônio em São Paulo 1969-1987. São Paulo: Editora UNESP: Imprensa Oficial do estado: 
Condephaat: Fapesp, 2000, p. 66. 
263 RODRIGUES, Marly, op. cit., p. 57. 
264 Ibidem, p. 57. 
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A gestão de Renato Soeiro, entre 1967 e 1979, caracteriza uma fase intermediária265 na 

história do Iphan, em que procura manter os postulados da dita “fase heroica”, mas, ao 

mesmo tempo, e até pelas novas demandas da sociedade, busca nos modelos 

internacionais soluções para o problema dos centros históricos e sua preservação. 

Além de ter intermediado a vinda de Michel Parent ainda quando era chefe da Divisão de 

Conservação e Restauração do Iphan266, durante a diretoria de Soeiro estiveram no Brasil: 

Fréderic de Limburg Stirum, arquiteto belga da École Speciale de Architecture, em Paris, 

que visitou Paraty em 1967; Graeme Shankland, arquiteto e urbanista inglês do 

Departamento de Urbanismo do Conselho Municipal de Londres entre 1968 e 1969, que 

passou pela Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais; Alfredo Evangelista Viana de Lima, 

arquiteto pela Escola Superior de Belas Artes do Porto, entre 1968 e 1970, que visitou Outo 

Preto, São Luís e Alcântara – no Maranhão, Laranjeiras e São Cristóvão – em Sergipe, 

Marechal Deodoro e Penedo – em Alagoas; Pierre Habib, doutor em engenharia e diretor do 

Laboratório de Mecânica de Sólidos da Escola Politécnica da Paris que, em 1979, examinou 

as igrejas de Olinda e Ouro Preto267. 

De acordo com Claudia F. Baeta Leal, essas missões intermediadas pela Unesco dentro do 

que o Iphan denominou de “Plano de Preservação de Conjuntos Urbanos”: 

propiciavam assistência por meio da elaboração de documentos e 

pareceres técnicos, envio de peritos, treinamento de pessoal, projetos 
                                                             
265 PEREIRA, Júlia Wagner. Nem heroico nem moderno. A constituição do patrimônio histórico e artístico 
nacional” de Renato Soeiro (1967-1979) In: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 
NACIONA (BRASIL). Programa de Especialização em Patrimônio – artigos (2005-2006). Rio de Janeiro: 
Iphan/Copedoc, 2008, p. 369-398. 
266 Naquele momento o Iphan tinha a denominação de Dphan – Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional. 
267 LEAL, Cláudia Feierabend Baeta. Recortes de história social das missões da Unesco no Brasil, 1964-1979. 
Nos arquivos do Iphan, Revista eletrônica de Pesquisa e Documentação, dezembro, 2009. Disponível em 
<http://www.iphan.org>. Acesso em abr 2014. 
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promocionais de monumentos, museus e conjuntos arquitetônicos, mas 

também envolviam, como destacou o diretor da Dphan, ‘concurso financeiro 

de estabelecimento de crédito internacional, sob responsabilidade da 

Unesco’268. 

Paralelamente às missões internacionais, foram realizados dois eventos de caráter nacional: 

o 1° Encontro dos Governadores de Estado, Secretários Estaduais da Área Cultural, 

Prefeitos de Municípios Interessados, Presidentes e Representantes de Instituições 

Culturais, em Brasília, em 1970, e o 2° Encontro de Governadores para Preservação do 

Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Natural do Brasil, Salvador, 1971. Neles 

foram redigidos, respectivamente, o Compromisso de Brasília e o Compromisso de 

Salvador, que deram início a um trabalho de compartilhamento e descentralização da 

responsabilidade de preservação entre o órgão federal e os governos estaduais. 

Segundo Maria Cecília Londres Fonseca, essa ação 

propiciou, por outro lado, a criação, durante as décadas de 1970 e 1980, de 

órgãos locais de patrimônio e elaboração de legislações estaduais de 

proteção, abrindo caminhos efetivos para a descentralização. 

No entanto, as críticas dirigidas ao Iphan não se limitavam a suas carências 

operacionais. Também em termos conceituais, com a ênfase dada aos 

monumentos da cultura do colonizador tornava-se problemática, nos anos 

70, uma identificação social mais abrangente do patrimônio269.  

Os 15 anos de estreitamento de relações com a Unesco e as novas problemáticas que 

surgiam – a conservação dos centros históricos – teriam possibilitado aos técnicos e 

                                                             
268 LEAL, Cláudia Feierabend Baeta. Recortes de história social das missões da Unesco no Brasil, 1964-1979. 
Nos arquivos do Iphan, Revista eletrônica de Pesquisa e Documentação, dezembro, 2009. Disponível em 
<http://www.iphan.org>. Acesso em abr 2014. 
269 FONSECA, Maria Cecília Londres. O Patrimônio em Processo. Rio de Janeiro: UFRJ / Iphan, 1997, p. 143. 
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arquitetos-restauradores brasileiros aproximarem-se das questões de preservação e 

conservação dos monumentos de modo a diminuir a grande lacuna metodológico-científica 

entre os critérios de intervenção adotados na Europa – propostos  pela Carta de Restauro 

de Veneza da qual o Brasil é signatário –, e aqueles praticados pelo Iphan, ligado ao 

restauro repristinatório. 

Em decorrência do Compromisso de Brasília, em que uma das recomendações era “criar 

cursos visando à formação de arquitetos, restauradores, conservadores de pintura, escultura 

e documentos, arquivologistas e museólogos de diferentes especialidades”270, em 1973, em 

uma parceria entre a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 

(FAU-USP) e Condephaat e Iphan/SP, é criado o Curso “Restauração e Conservação de 

Monumentos e Conjuntos Históricos”271 (ver item “Os Arquitetos autores das intervenções”, 

no item 3.3). 

Entre os professores, destacamos a presença dos estrangeiros: Hugues de Varine-Bohan, 

designado a integrar a equipe da disciplina de Teoria da Conservação, que tinha como 

referências bibliográficas, entre outras, a Carta de Atenas de 1933272, a Carta de Veneza de 

1964, o Decreto-lei 25/1937 e as Normas de Quito; Michel Parent (França) e Graziano 

Gasparini (Venezuela), ambos da equipe responsável pela disciplina de Técnicas de 
                                                             
270 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/MINISTÉRIO DA CULTURA. Cartas 
Patrimoniais, 3. ed rev. aum. Rio de Janeiro, 2004, p. 138. 
271 O curso foi aprovado em 1973 pelo CESC e pelo CEPE, como Curso de Especialização, com 120 dias úteis 
de trabalhos (seis meses de duração) e 30 vagas. Os textos de aula seriam produzidos especialmente devido ao 
caráter pioneiro do curso junto com a reedição de alguns dos trabalhos do Iphan. O mesmo modelo de curso foi 
implantado em Recife (1976) e em Belo Horizonte (1978). Este não foi o primeiro curso a ser realizado em São 
Paulo: em 1964, a FAU-USP havia organizado um primeiro curso experimental, voltado para a preservação e 
restauração. TELLES, Augusto Carlos da Silva. Formação de Arquitetos para a Preservação dos Bens Culturais. 
CJ Arquitetura, Rio de Janeiro, n. 17, 1977, p. 23. 
272 Nota-se que a referência é para a Carta de Atenas do Ciam de 1933, e não a Carta de Restauro de Atenas de 
1931, do Escritório Internacional dos Museus. A Carta de Atenas de 1933 dedica apenas uma pequena parte de 
texto aos aspectos de preservação. CURSO de Restauração e Conservação de Monumentos e conjuntos 
históricos. São Paulo: FAU-USP, s/d. 
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Restauração. O curso foi estruturado por Luís Saia, Nestor Goulart Reis e Ulpiano Bezerra 

de Menezes, tendo como professores Renato Soeiro, Augusto da Silva Teles, Roberto Burle 

Marx, Sérgio Buarque de Holanda, Godofredo Filho, Ayrthon de Carvalho273. 

Durante o curso ministrado em 1974, arquitetos da América Latina, como os peruanos Victor 

Pimentel e Roberto Samanez, criticaram a prática adotada pelo Iphan de “abrasileirar” os 

imóveis restaurados, aspecto que passa também a ser criticado internamente, por demais 

profissionais brasileiros274.    

Apesar de se esboçarem críticas a esse procedimento, no Brasil, as prescrições da Carta de 

Veneza eram pouco adotadas ou mesmo utilizadas de forma equivocada. A constituição da 

Carta de Veneza representou um instrumento de direcionamento das intervenções, mas, 

como veremos, sua correta interpretação no meio nacional ainda será deficiente.  

Fernando Machado Leal, um dos professores da equipe da disciplina de “Técnicas de 

Restauração” apresentava em suas notas de aula sua visão das prescritivas da Carta de 

Veneza. Apesar de compreender a intervenção no monumento como um caso que deve ser 

avaliado de maneira individual275, mantém uma interpretação equivocada do artigo 9º da 

Carta de Veneza:  

                                                             
273 A Carta de Atenas de 1933 dedica apenas uma pequena parte aos aspectos de preservação. CURSO de 
Restauração e Conservação de Monumentos e conjuntos históricos. São Paulo: FAU-USP, s/d. 
274 CERÁVOLO, Ana Lúcia. Interpretações do patrimônio: arquitetura e urbanismo moderno na constituição de 
uma cultura de intervenção no Brasil, anos 1930-60. 2010. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – 
Escola de Engenharia de São Carlos - Universidade de São Paulo, São Carlos, 2010, p. 185. 
275 “Cada caso constitui um caso que deve ser estudado de per si, cabendo ao restaurador agir com toda a 
prudência, bom senso e humildade na aplicação de seus conhecimentos dos sistemas construtivos e materiais 
antigos ou contemporâneos, não querendo inovar por inovar, adotando soluções firmemente meditada e 
alicerçada em argumentos de peso. E seja qual for a solução alvitrada, haverá sempre mais de uma opção”. 
LEAL, Fernando Machado. Restauração e conservação de monumentos brasileiros. Subsídios para seu estudo. 
Notas de aula. Recife: SPLAN/IPHAN/UFPE Departamento de Arquitetura e Urbanismo, 1977, p. 33. 
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restauração consiste em fazer voltar a edificação à sua feição primitiva. O 

critério adotado é o da Carta de Veneza, datada de 29 de maio de 1964 [...] 

no particular, a orientação que o Brasil vem adotando há quatro décadas é 

amplamente reconhecida por especialistas diversos276.  

A assimilação de postulados universais presentes nas cartas de restauro ainda demoraria a 

acontecer. Entre acertos e tropeços, a interface com a experiência internacional provocou a 

busca pela formação e especialização dos responsáveis pela conservação e restauração de 

bens culturais, algo ainda tão incipiente naquele momento.  

A restauração da Fazenda Pau d’Alho, executada entre 1969 e 1975 pelo Iphan/SP, apesar 

da nova referência internacional, ainda demonstra uma postura arraigada aos princípios 

ditados pelo órgão federal: a recomposição de trechos perdidos, a reconstituição da unidade 

formal e a diferenciação dos materiais novos usados na intervenção, adotando-se a madeira 

aparelhada na reconstrução de estruturas que eram, originalmente, em taipa de pilão. 

Encontrada em estado de ruína, o conjunto organizado ao redor de um pátio central era 

formando, no momento da intervenção, pelas fundações da tulha, roda d’água, senzalas, 

casa do administrador e depósitos277. 

Os técnicos, coordenados por Luis Saia, elaboraram um projeto de intervenção que tinha 

como premissa transformar o monumento em Museu Nacional do Café278. Entre as ações  

  

                                                             
276 LEAL, Fernando Machado. Restauração e conservação de monumentos brasileiros. Subsídios para seu 
estudo. Notas de aula. Recife: SPLAN/IPHAN/UFPE Departamento de Arquitetura e Urbanismo, 1977, p. 131-
132. 
277 GONÇALVES, Cristiane Souza. Restauração arquitetônica: a experiência do Iphan em São Paulo, 1937-1975. 
São Paulo: Annablume; Fapesp, 2007, p. 164. 
278 SAIA, Luis. Notas preliminares sobre a Fazenda Pau d’Alho. História, restauração e projeto de 
aproveitamento. Separata da Revista de História, São Paulo, n. 102, 1975, p. 626. 

Figura 094 – Fazenda Pau D’Alho antes da intervenção.  
Fonte: GONÇALVES, 207, p. 165 

Figura 095 – Fazenda Pau D’Alho depois da 
intervenção.  Foto: Victor Hugo Mori 

(<http://www.vitruvius.com.br>) 
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Figuras 096 e 097 (ao lado) – Plantas da Fazenda Pau D’Alho na 
década de 1940 ne 1960.  Fonte: GONÇALVES, 207, p. 167 

 
Figura 098 (acima) – Planta de intervenção na Fazenda Pau D’Alho.  

Fonte: GONÇALVES, 207, p. 175 
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executadas destaca-se a recomposição de todo o telhado279, refazimento das paredes de 

pau-a-pique e reconstrução das partes demolidas, a partir dos testemunhos encontrados280, 

adotando técnicas novas. Para a reconfiguração dos trechos perdidos, e na ausência de 

documentação de referência, foram utilizados os depoimentos de moradores da região como 

guia para a proposta de intervenção. É evidente que, além da postura repristinatória, pela 

inexistência de base documental e histórica sobre o monumento, a ‘restauração’ foi 

conduzida de maneira empírica e buscou reconfigurar o monumento em uma composição 

incerta sobre o que se julgava haver existido. 

Terminamos os anos 1970 com algumas posturas bem dominantes: as intervenções em 

bens culturais continuam bastante restritas aos órgãos de proteção do patrimônio; há uma 

busca pela especialização dos técnicos ligados à tutela; e, a conservação e restauração de 

monumentos e sítios começa a romper os limites dos órgãos encarregados de sua 

salvaguarda, tornando-se programas cada vez mais recorrentes na agenda dos arquitetos 

não-restauradores.281 

 

 Descentralização da salvaguarda: as intervenções deixam a ‘repartição’282 

Na passagem da década de 1970 para 1980, mundialmente, os monumentos a serem 

considerados como antigo assumem novas denominações e ampliam-se as tipologias: aos 

                                                             
279 Foram buscados nas edificações da região, que seriam demolidas por fazerem parte da inundação do 
reservatório do Funil, os materiais tradicionais para a recomposição de telhados. SAIA, Luis, op. cit., p. 622. 
280 SAIA, Luis. Notas preliminares sobre a Fazenda Pau d’Alho. História, restauração e projeto de 
aproveitamento. Separata da Revista de História, São Paulo, n. 102, 1975, p. 623. 
281 Informação pessoal: terminologia usada por Claudio Varagnoli ao se referir à produção contemporânea 
arquitetônica e ao crescente número de arquitetos não especializados em restauração que trabalham com a 
intervenção na preexistência. 
282Lauro Cavalcanti usa o termo repartição referindo-se ao Iphan na fase heroica. CAVALCANTI, Lauro (org.). 
Modernistas na Repartição, 2. ed. rev. Rio de Janeiro:UFRJ: Minc – IPHAN, 2000. 
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bens arquitetônicos eruditos se junta a arquitetura vernacular e a industrial; mais tarde, 

também o patrimônio ambiental e o patrimônio imaterial são agregados a essa ideia. A 

conscientização pela preservação do patrimônio edificado, e sua consequente conservação 

– podendo, ou não, culminar em projetos de restauro – também é ampliada. Podemos 

constatar esse fato pelo aumento do número de solicitações de tombamento junto ao Iphan, 

por parte da comunidade283. 

O cenário nacional assiste a um crescente número de projetos de restauro em edifícios 

preexistentes. Nomeados das mais diferentes formas – reabilitação, reconversão, 

reutilização, reciclagem – todos estão pautados no diálogo entre o novo e o antigo. Vários 

projetos realizados no período caracterizam essa fase de mudança. Destacamos aqui 

algumas obras consideradas exemplares desse processo, como o Teatro Paiol – de 

Curitiba; o Teatro José de Alencar – em Fortaleza; a intervenção na Casa das Retortas – em 

São Paulo; e o Sesc Pompeia, também na mesma cidade. 

A intervenção no antigo Paiol de Curitiba, PR, realizada entre 1971 e 1972, um antigo 

depósito de pólvora, construído entre 1905 e 1906, de planta circular, promove sua 

transformação em Teatro a partir de projeto de Abrão Assad: um projeto que fazia parte das 

obras de reformas urbanísticas e culturais implantadas na cidade284.  

Do ponto de vista espacial, a planta circular da edificação preexistente adequa-se bem à 

nova destinação de uso, porém, seu espaço industrial, de armazém, ganhou características 

estéticas nobres para a configuração do novo teatro. 

                                                             
283 FONSECA, Maria Cecília Londres. O Patrimônio em Processo. Rio de Janeiro: UFRJ/Iphan, 1997, p. 183. 
284 Fonte: <http://www.fundaçãoculturaldecuritiba.com.br>. 

Figura 100 – Vista externa do Teatro Paiol, após 
a intervenção. Foto da autora 

Figura 099 – Vista interna do Teatro Paiol, após a 
intervenção. Fonte: 

<http://www.naturezabrasileira.com.br> 
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 Em Fortaleza, o Teatro José de Alencar285, que havia passado por um primeiro restauro em 

1973 (realizado em 1975), com projeto de autoria do arquiteto Liberal de Castro e executado 

sob a supervisão do Iphan, através do Programa de Restauração das Cidades históricas do 

Nordeste, foi objeto de uma segunda intervenção em 1982, desta vez financiada pelo 

governo do Estado do Ceará.  

Segundo Geraldo Gomes Silva, 

a restauração do Teatro José de Alencar, em 1975, se fez dentro da filosofia 

da Sphan, com os gastos estritamente necessários, mesmo porque a 

estrutura portante do edifício estava em razoáveis condições de 

conservação. O arquiteto Liberal de Castro mostrou-se até mais audaz e 

tentou introduzir algumas modificações na caixa de palco, no que foi contido 

pela advertência de Renato Soeiro, diretor da Sphan naquela ocasião.286 

A segunda intervenção, sem o peso do direcionamento do Iphan, é fruto de um projeto de 

caráter mais invasivo, dotando o prédio de sistema de ar condicionado, estrutura metálica na 

caixa cênica para suporte dos cenários e iluminação, fosso da orquestra, reforma e 

ampliação dos sanitários e camarins, além da inclusão de um anexo para abrigar os 

equipamentos técnicos.  

No novo projeto de intervenção, optou-se pela incorporação do sistema de ar condicionado 

e, com isso, houve a necessidade da introdução de fechamentos de vidro no entorno da 

plateia. Ainda que seja um elemento transparente, em certos momentos do dia o vidro tem  
                                                             
285 Exemplar peculiar da arquitetura do ferro, contrastando com elementos tradicionais de alvenaria de tijolos, o 
teatro tem seu projeto atribuído ao capitão Bernardo José de Melo, e toda estrutura metálica foi importada da 
Escócia, da fundição Walter Macfarlane & Co. O edifício, concluído em 1910, passou por pequenas reformas (em 
1918, 1938 e 1957) até ser restaurado em 1973. Nelas, foram executados trabalhos de recuperação da estrutura 
metálica, alvenarias, madeiras, pisos, cobertas, pinturas, instalações em geral. SILVA, Geraldo Gomes da. 
Arquitetura do Ferro no Brasil. São Paulo: Nobel, 1986, p. 224. 
286 SILVA, Geraldo Gomes da. O novo Teatro José de Alencar. Projeto, São Paulo, n. 141, mai./1991, p. 85. 
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Figura 101 – Teatro José de Alencar – plantas após a intervenção com fechamentos em vidro. Fonte: SILVA, 1991, p. 40 
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efeito espelho, prejudicando a apreensão da fluidez do espaço original e sua conexão 

interior-exterior. 

Algumas escolhas, visando a atender às demandas da sociedade atual, acabam por impor 

novas condições à composição original do patrimônio existente. Nesse caso, a incorporação 

do pano de vidro quebra a principal característica da composição do Teatro José de Alencar 

que é a permeabilidade entre a plateia e o pátio interno aberto. 

O que se observa, aqui, é uma característica que se tornará frequente nos projetos de 

intervenção em preexistências históricas no difícil diálogo entre antigo e novo: a de dar 

prioridade ao novo em prejuízo do antigo, e não, como é desejável, adotar a preexistência 

como guia e limite para as ações de inovação. A intervenção na preexistência é uma 

escolha constante que deve entender a aproximação do novo ao antigo, como uma nova 

camada do tempo a qual está submetido o monumento. 

Segundo a Teoria de Intervenção Arquitetônica de Solà-Morales287, as atuações sobre o 

patrimônio edificado devem ser consideradas a partir de uma interpretação que se faz da 

arquitetura preexistente e do objetivo previsto pelo restauro (para que se restaura). A correta 

interpretação do antigo – saber ler o que já foi escrito, que técnicas e materiais foram ali 

empregados, por que os espaços são daquela forma e possuem tal articulação – é o 

primeiro passo para operar a “instrumentação da nova arquitetura”288. 

Nesse aspecto, o procedimento do arquiteto é consoante com as perspectivas adotadas 

historicamente no campo da restauração, onde o conhecimento aprofundado da obra em 

exame é imprescindível, é o ponto de partida para as escolhas feitas no processo de 

intervenção. 

                                                             
287 SOLÀ-MORALES, Ignasi. Intervenciones. Barcelona. Editorial Gustavo Gili, 2006. 
288 Ibidem, p. 26. 

Figura 102 – Teatro José de Alencar após a intervenção 
com fechamentos em vidro.  

Fonte: <http://www.fortaleza.ce.br-> 
 

http://www.fortaleza.ce.br-guia.com/fotos/fortaleza_show_20.htm
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O professor e arquiteto Paulo Ormindo, quando comenta a restauração do Mercado Modelo, 

vai de encontro, justamente, a essa instrumentação da nova arquitetura na preexistência a 

que Solà-Morales se refere: 

O que é importante na restauração, do meu ponto de vista, é você 

estabelecer este diálogo com um colega seu que atuou a cem, cento e 

cinquenta anos atrás e que você o encontra a todo o momento. E você 

dialoga com ele: por que você fez isso? Às vezes, a resposta não vem. E 

por que você não fez outra solução? Por que isso, por que aquilo. Então, é 

isso que eu queria ressaltar, e isso não se ensina nos cursos de 

restauração. Eu aprendi, quando fui para a Itália, que o arquiteto tem de 

fazer o levantamento, é fundamental você fazer o levantamento. Você tem 

de conhecer cada fissura, cada textura, cada elemento. Isso esclarece 

muito. Essa coisa de pegar um projeto e levantar um terceiro, e querer 

fazer, você perde toda a substância histórica do p rédio289.  

No final da década de 1970, o projeto de Lina Bo Bardi para a fábrica da Pompeia, com a 

intenção de transformá-la em unidade do Sesc290, mostra que a arquiteta continua atenta às 

relações com as preexistências em seus projetos. Neste caso, Lina promove a associação 

de elementos da arquitetura moderna com aqueles da antiga fábrica, com posição que se  

                                                             
289 Informação pessoal. Entrevista concedida à autora em 16 de abril de 2012, no escritório do arquiteto, 
Salvador BA. 
290 A origem da contratação de Lina para o projeto do Sesc Pompeia é muito interessante e ocasional. Os 
administradores do Sesc, Renato Requixa e Gláucia Amaral, vieram a conhecer a intervenção no Ghirardelli 
Square, em São Francisco, EUA – um antigo conjunto residencial convertido, em 1962, em equipamento de 
comércio e lazer – e trouxeram a ideia para o Brasil. A decisão implicou no abandono do anteprojeto já 
desenvolvido pelo arquiteto Julio Neves, que previa a demolição de todos os galpões, e no convite para que a 
arquiteta Lina Bo Bardi assumisse o projeto da fábrica da Pompeia. A experiência prévia de trabalho de 
intervenção em patrimônio, em Salvador, BA, foi fundamental para a escolha da arquiteta italiana. OLIVEIRA, 
Liana Paula Perez de. A capacidade de dizer não: Lina Bo Bardi e a fábrica da Pompéia. 2007. Dissertação 
(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Pós-Graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 
2007, p. 7. 

Figura 103 – Galpões do Sesc Pompeia em 1979, 
antes da reforma. Foto: Paquito – Fonte: Acervo o 

escritório Brasil Arquitetura. 
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Figura 104 – implantação do projeto de intervenção no Sesc Pompeia.  
Fonte: Acervo do escritório Brasil Arquitetura. 

 

Figuras 105 e 106 – Vista geral e Edifícios 
esportivos do Sesc Pompeia. Fonte: Acervo 

de escritório Brasil Arquitetura. 



197 
 
aproxima das discussões do restauro contemporâneo, como aquelas indicadas na 

Declaração de Amsterdã. O projeto da arquiteta, ao conversar com o entorno, utiliza a 

preservação do patrimônio no planejamento da cidade:  

A Antiga fábrica de tambores metálicos e, mais tarde, de geladeiras, era um 

dos poucos marcos que restavam do período de expansão capitalista e 

industrial ocorrido em princípios do século em São Paulo e, por isso mesmo, 

Lina considerava-a um documento histórico. Não só o edifício deveria ser 

preservado mas, também, o ambiente de convívio espontâneo que ali se 

manifestava291. 

A ideia foi trazida pelos próprios contratantes que tomaram conhecimento do projeto de 

readequação do Ghirardelli Square (São Francisco, 1962). Semelhantes também são as 

ações da mesma época empreendidas no centro comercial The Cannery (São Francisco, 

1968) e na revitalização da área portuária de Harbor Plac e (Baltimore, 1979). 

A forma diferenciada de lidar com a tradição como continuidade histórica, que a própria 

arquiteta italiana chama de “Presente Histórico”292, mostra uma preocupação em manter o 

passado vivo, como presente. 

O projeto de intervenção nas antigas fábricas da Pompeia com o novo uso proposto por Lina 

contrasta os edifícios verticais em concreto bruto e os galpões horizontais em tijolo de barro 

aparente, “sintetizando a heterogeneidade do bairro fabril” 293. Da preexistência histórica – 

os blocos antigos – foi realçada toda a história de sua construção: o reboco das alvenarias 

                                                             
291 OLIVEIRA, Olivia de. Lina Bo Bardi – sutis substâncias da arquitetura. São Paulo/Barcelona, Romano Guerra 
Editora / Editorial Gustavo Gili, 2006, p. 203. 
292 FERRAZ, Marcelo Carvalho; VAINER, André; SUZUKI, Marcelo (org). Lina Bo Bardi. São Paulo: 
Instituto Lina Bo e P. M. Bardi / Fundação Vilanova Artigas, 1993. 
293 Ibidem, p. 25. 

Figuras 107, 108 e 109 –  Harbor Place. 
Fonte: <http://www.goroveslade.com>;  

Ghirardelli Square. 
Fonte: <http://upload.wikipedia.org> 

The Cannery. 
Fonte: <http://www.greatbuildings.com> 
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foi removido, deixando à mostra o aparelhamento dos tijolos de barro294; as telhas foram 

lavadas e algumas trocadas por telhas de vidro, para melhorar a iluminação interna. Para 

destacar o novo, as pequenas intervenções no interior dos galpões foram realizadas em 

concreto aparente, marcando-as como acréscimos posteriores.  

A transformação da atmosfera do lugar a partir da percepção das potencialidades do próprio 

sítio e a tentativa de recriá-la ou reaproveitá-la com o projeto de intervenção, operação 

visível nesta e em outros projetos de Lina Bo Bardi, serão uma prática recorrente nas 

intervenções da arquiteta.  

Em 1978, o arquiteto Paulo Mendes da Rocha é convidado a restaurar a Casa das Retortas 
(São Paulo, SP), uma edificação fabril inglesa do século XIX, no antigo Gasômetro do 

Parque D. Pedro II. Tinha por incumbência realizar o restauro de suas instalações e adaptá-

las para o funcionamento do Centro de Pesquisas sobre a Arte Brasileira Contemporânea.  

Sua proposta para a edificação, construída em 1897 em alvenaria de tijolos autoportantes e 

cobertura em estrutura metálica, foi a de eliminar todas as construções acrescidas ao 

conjunto principal ao longo do tempo, mantendo a casca original do edifício e criando um 

vazio em seu interior onde pudesse incorporar o programa solicitado: espaços destinados ao 

Centro de Pesquisa sobre Arte Contemporânea e ao Departamento do Patrimônio Histórico 

(DPH), ambos da Secretaria Municipal da Cultura. 

Nos poucos exemplos citados (o Teatro Paiol, o Teatro José de Alencar, o Sesc Pompeia e 

a Casa das Retortas) podemos perceber que novos programas são incorporados à 

prancheta dos arquitetos – o tema da intervenção em edifícios preexistentes, com valor 

histórico e/ou artísticos, passa a ser reincidente. Posturas diversas no trato com a 

                                                             
294 A ideia de enfatizar a técnica construtiva original do edifício antigo, com o desnudamento das alvenarias será 
retomada pela própria arquiteta no projeto do Teatro Polytheama (Jundiaí SP, 1986). 

Figura 110 – Pavilhão da Casa das Retortas 
antes da intervenção 

Fonte: GORDINHO; CANNABRAVA, 2010, p.249 

Figura 111 – Projeto para Casa das Retortas: 
maquete da intervenção. Fonte: CJ, 1978, p.50 
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preexistência, com o aumento das intervenções em monumentos nas décadas seguintes, 

práticas similares e contrastantes, ora recorrentes, irão caracterizar determinados 

procedimentos na relação antigo x novo e serão demonstrados nesta tese por meio da 

seleção de 32 estudos de caso. 

 

3.3. Os principais problemas de procedimentos utilizados nas intervenções em 
preexistências históricas no Brasil 

O início dos anos 1980 foi marcado pelas discussões em torno do pós-modernismo que 

influenciaram de maneira significativa a arquitetura, estabelecendo novos debates e gerando 

novos padrões e diálogos. Segundo Segawa, havia: 

maior diálogo com o contexto urbano ou o ambiente natural na implantação 

dos edifícios, o reconhecimento da história como referência projetual, a 

revalorização da reciclagem de edifícios como atitude de preservação 

cultural, a produção do espaço como resultado de uma colaboração entre 

arquitetos e usuários, bem como uma postura menos hierática, unívoca, 

determinista e sintética, substituída por uma conduta mais analítica, 

simbólica, admitindo a ambiguidade295. 

É o caso do projeto do Sesc Pompeia – tomado como elemento definidor do recorte 

temporal dessa tese –, que agrega todos os novos valores descritos por Segawa e que irão 

incorporar novas características à produção arquitetônica ocorrida a partir da década de 

1980. 

                                                             
295 SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil. 1900-1990. Edusp, São Paulo, 1998, p. 191. 



200 
 
Os anos 1980 vêm marcados pela publicação de inúmeros documentos do Icomos296, na 

tentativa de orientação e normatização das operações de restauro, preservação e 

conservação de monumentos e sítios. Porém, para a maioria das intervenções, a Carta de 

Veneza deve permanecer como a “orientadora” das práticas de intervenção em edifícios 

preexistentes. As demais prescritivas só viriam a complementar suas recomendações. 

É nesse período que assistimos a uma série de ações denominadas de recuperações, 

reciclagens, reutilizações, reconversões que, na verdade, são intervenções em edifícios de 

outras épocas para a adequação a novos programas e a novas demandas da sociedade 

contemporânea. 

Utilizando a amostragem selecionada como objeto empírico desta tese, os 32 estudos de 

caso297 de intervenções em preexistências históricas foram analisados a partir de elementos 

comuns a todas as intervenções, e os procedimentos característicos das obras deram os 

subsídios para a definição de grupos afins e consequentes parâmetros para a definição das 

tendências de intervenção no Brasil.  

No caso de ações que lidam com intervenções em preexistências históricas, as 

condicionantes projetuais que foram determinantes para a definição dos procedimentos mais 

recorrentes referem-se, primeiramente, à destinação de uso do monumento na atualidade, o 

que se constituirá a diretriz guia para o projeto. A composição original do texto histórico – 

                                                             
296 Carta de Florença, 1981; Carta de Washington, 1987; Carta Internacional do patrimônio arqueológico, 1990; 
Carta internacional sobre a proteção e gestão do patrimônio cultural subaquático, 1996; Carta Internacional do 
turismo cultural, 1999; Princípios a seguir para a conservação de estruturas históricas de madeira, 1999; Carta 
do patrimônio construído vernacular, 1999; Carta de princípios para a análise, conservação e restauração de 
estruturas do patrimônio arquitetônico, 2003; Carta para a preservação e a conservação-restauração de pinturas 
murais, 2003; Carta de Itinerários culturais, 2008; Carta para a interpretação e a apresentação de sítios culturais 
patrimoniais, 2008. 
297 As obras estão fichadas individualmente no Apêndice 1 do Volume II e, para as análises dos principais 
problemas verificados nas intervenções em preexistências históricas, optou-se por recorrer a duas ou três obras 
mais significativas para a exemplificação dos procedimentos adotados. 
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tipologia arquitetônica, materiais e técnicas construtivas, ornamentação interior e exterior –, 

assim como os testemunhos de sua vida útil – acréscimos e remoções em relação ao seu 

projeto original, sinais de deterioração ou abandono – também foram avaliados em relação 

ao resultado final da obra, conjuntamente com a postura dos arquitetos, sua 

responsabilidade e criatividade perante o monumento, e de seus clientes, financiadores da 

esperada preservação do bem preexistente. 

Os estudos de caso serão revisitados e, por meio de alguns exemplos, os procedimentos 

detectados serão analisados a partir do arcabouço teórico e das práticas que têm 

caracterizado a experiência brasileira nas intervenções em edifícios preexistentes. 

 

 Os edifícios de partida (características construtivas, estado de 
conservação, nível de tombamento) 

As características originais de um monumento, seus elementos construtivos, as técnicas 

empregadas, os materiais, a distribuição dos espaços e até mesmo seu aspecto formal 

acabam por direcionar as ações de restauro. O dado histórico – o edifício preexistente – é o 

ponto de partida da intervenção; juntamente com a destinação de uso e as solicitações do 

cliente, a preexistência será o meio onde as ações, a partir do processo criativo do arquiteto 

autor da intervenção, estarão materializadas. 

Entender o monumento, através de pesquisa histórica, levantamento de dados, 

conhecimento de sua estratificação e sua constituição material permite, previamente, uma 

análise crítica do contexto onde se irá intervir e indica a vocação mais adequada à 

edificação original quando é necessária a mudança de uso.  
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O estado de conservação da preexistência fornecerá elementos para o projeto estrutural, 

seja ele apenas para um reforço ou completa consolidação. Os níveis de tombamento serão 

os balizadores da intervenção, chamando atenção daquele que intervém para os dados 

artísticos e históricos significativos do monumento.  

A partir de nosso arcabouço empírico, ou seja, os casos de estudo, definimos quatro fases 

construtivas que caracterizam os edifícios originais: colonial, eclético, industrial e 

moderno298, que correspondem aos períodos históricos da obra de origem, observando que 

encontramos representantes arquitetônicos de todas elas:  

a) Características coloniais: Paço Imperial, Mercado Modelo, Conjunto da Ladeira 

da Misericórdia, Museu do Caraça, Shopping Paço da Alfândega. 5 

b) Características ecléticas: Casa de Cultura Mário Quintana, Parque das Ruínas, 

Centro Cultural dos Correios, Santander Cultural, Palacete das Artes Rodin 

Bahia, MAR Rio, Teatro Renault, Shopping Light, Biblioteca Cassiano Ricardo, 

Arquivo Nacional, Catedral da Sé, Theatro São Pedro, Pinacoteca de São Paulo, 

Centro Cultural Banco do Brasil. 14  

c) Características industriais: Estação da Luz/Museu da Língua Portuguesa, 

Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo, Estação Rodoviária de Bananal, Mercado 

São José, Centro de Educação e Cultura KKKK, Cinemateca Brasileira, Museu 

de Artes e Ofícios, Centro Educacional Ibrahim Alves de Lima, Mercado Público 

de São Paulo, Centro Coreográfico da cidade do Rio da Janeiro, Instituto Criar de 

TV e Cinema 

d) Características modernas: Biblioteca Mário de Andrade, Instituto Moreira Salles.  

                                                             
298 A tabela 2.3 do Apêndice 2 – “Metodologia de Análise das Obras Escolhidas” (Volume II), apresenta as obras 
separadas a partir de seu edifício de partida, ou seja, caracterizadas pela arquitetura do período construtivo do 
monumento. 
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Segundo a Teoria da Restauração de Cesare Brandi, só se restaura a matéria da obra de 

arte299, pois se entende que na consistência física está a materialização da imagem da obra. 

É a matéria a portadora das características qualitativas da obra, tanto em termos de 

estéticos quanto históricos, onde estão impregnados seus valores artísticos e memoriais. 

Cada período construtivo possui as qualidades intrínsecas de um tempo, de uma cultura, de 

um autor, que lhe conferem seu aspecto e sua estrutura, dois elementos que, segundo 

Brandi300, conceituam a matéria da obra de arte e onde se operam as ações de restauro. A 

interação desses dois elementos – aspecto e estrutura – confere à obra o conceito de 

unidade, um dos primeiros aspectos a ser avaliados em uma intervenção. 

E esta matéria também estará sujeita à ação do tempo e à degradação de seus elementos, 

constituintes que podem se dar por causas intrínsecas (problemas estruturais, 

envelhecimento dos materiais) ou extrínsecas (ação do homem, degradação por ação dos 

agentes atmosféricos, problemas gerados por catástrofes – terremotos, enchentes, 

incêndios). 

A história do edifício é contada através da análise da sua imagem, materializadas nos seus 

componentes físicos: cada modificação, cada acréscimo, cada lacuna, cada elemento 

envelhecido é uma camada de tempo que se acrescenta à vida da obra.  

Mario Pedrosa, ao escrever sobre as artes e a arquitetura no Brasil Contemporâneo, pontua 

que  

é axiomático que toda arte, para ser viva, tem que corresponder a seu 

tempo, ser contemporânea. Mas no conceito de contemporaneidade está o 

                                                             
299 BRANDI, Cesare. BRANDI, Cesare. Teoria da Restauração. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2004. 
300 Ibidem. 
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busílis. Todo o tempo responde a seu espaço histórico, seja em projeção 

para o passado, seja em perspectiva para o futuro301. 

Nesse caso, acrescentamos que a arquitetura, muito mais que as demais artes, por seu 

caráter de abrigo de uma função humana, é uma obra em contínua transformação. Uma vez 

que adquire valor e é perpetuada para o futuro em sua configuração original, sua função 

deve adequar-se às necessidades de seu tempo como vemos resumido nas palavras de 

Franco Purini: 

l’opera d’arte sembra viaggiare nel tempo come un’astronave avventurosa, 

un veicolo del significato che si sottrae a un’identità fissa, non limitandosi 

peraltro ad adattare i suoi contenitori e suoi valori ai cambiamenti degli 

orizzonti culturali ma anche anticipando questi, in un avvicente ribaltamento 

di qualsiasi paradigma consolidato302. 

No processo de intervenção, a arquitetura existente guia a modificação, seja ela com ou 

sem mudança de uso, pois esta mesma matéria foi idealizada originalmente para uma 

determinada função. No entanto, nossa análise não detectou procedimentos recorrentes que 

caracterizem a tendência de intervenção pelo edifício de partida, exceto nos casos dos 

edifícios em avançado grau de destruição. Existem características similares quando se 

analisa as obras por períodos (colonial, eclético, industrial, moderno) em que o resultado da 

intervenção será legitimado através da combinação de ações decorrentes do edifício de 

                                                             
301 PEDROSA. Mario. Contemporaneidade dos artistas brasileiros na Bahia. In: MARAL, Aracy A. Mario Pedrosa. 
Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília. São Paulo: Editora Pespectiva, 1981, p. 233. 
302 “a obra de arte parece viajar no tempo como uma astronave aventureira, um veículo do significado que se 
subtrai a uma identidade fixa, não se limitando, por sua vez, a adaptar os seus invólucros e seus valores às 
mudanças dos horizontes culturais mas também antecipando-os, em uma envolvente inversão de qualquer 
paradigma consolidado”. (Trad. Irene Thiago) PURINI, Franco. Comporre l’architettura. Roma-Bari: Editora 
Laterza, 2006, p. 14.  
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partida, destinação de uso, solicitações do cliente e postura do arquiteto autor da 

intervenção. 

No primeiro grupo, dos edifícios coloniais303, encontramos diferentes tipos de propostas que 

conjugam uso, estado de conservação e a postura do autor da intervenção.  

O período colonial, eleito pelos técnicos do Iphan como representante da nacionalidade e da 

identidade brasileira, é onde encontramos o maior número de intervenções por parte dos 

órgãos de tutela federal, estadual ou municipal. Não por acaso é o grupo com o menor 

número de exemplares quando tomamos como referência intervenções realizadas fora 

desses órgãos.  

Dos cinco exemplares coloniais aq ui examinados, apesar de todos serem tombados em 

nível federal, apenas o Paço Imperial teve a presença da própria Superintendência, através 

de sua regional no Rio de Janeiro, na condução da intervenção.  

O Paço, uma das obras mais antigas do conjunto analisado, passou por diversas 

transformações que o conduziram a ter uma feição neocolonial nas fachadas externas, e 

também a acréscimos com características externas neocoloniais em uma estrutura 

originalmente colonial e alguns acréscimos neoclássicos. Sua edificação materializa um 

amontoado de lembranças, as originais datadas da época da construção da edificação e 

àquelas adquiridas ao longo de sua história, neoclássicas e neocoloniais.  

A intervenção na edificação seguiu uma tendência praticada pelo Iphan desde seus 

primeiros restauros, que é a da recondução da obra a um estado anterior dando-lhe uma 

imagem colonial preferencialmente barroca. Essa solução implicou na demolição de grande 

parte da volumetria composta pelo terceiro pavimento da edificação, incorporado a ela entre  
                                                             
303 Paço Imperial, Mercado Modelo, Residências da Ladeira da Misericórdia, Centro Cultural Caraça, Shopping 
Paço da Alfândega. 

Figura 112 – Paço Imperial depois da intervenção. 
Foto da autora 
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Figuras 113, 114 e 115 – Paço Imperial em três momentos: antes da intervenção com todos acréscimos incorporados ao longo de sua 
história; durante a intervenção, com a retirada dos acréscimos e demolição do pavimento incorporado no século XIX; depois da 

intervenção. Fonte: CAVALCANTI, 1999, p. 19 e 123 
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o final do século XIX e início do século XX, período em que se tornou residência da Família 

Imperial. 

No entanto, algumas práticas isoladas assimilaram as prescritivas do campo disciplinar do 

restauro atual, ao se optar pelas demolições dos acréscimos sem valor artístico e histórico, 

construídos na época em que a edificação tinha seu uso destinado aos Correios, em uma 

tentativa de limpar todos os pequenos volumes nela incorporados ao longo do tempo, em 

especial, os que interferiam nos pátios internos originais e prejudicavam a iluminação e 

ventilação dos ambientes304.  

Nos outros exemplares coloniais (Ladeira da Misericórdia, o Mercado Modelo, o antigo 

colégio do Caraça, a antiga Alfândega de Recife) os edifícios de partida encontravam-se em 

estado de ruína ou semi-ruína, fruto de degradação, abandono e incêndio. O texto colonial 

original tinha perdido seu aspecto, porém conservava a sua estrutura, e foi com esses 

elementos que os arquitetos autores das intervenções trabalharam de modo a facilitar a 

leitura do bem preexistente e a reinserção do monumento na vida da sociedade. 

Com poucos elementos, as intervenções propuseram a conservação das estruturas 

compositivas originais, de origem colonial, de acordo com o estado encontrado e 

trabalharam a aproximação do novo de acordo com as solicitações de uso e do cliente em 

cada um dos projetos. 

                                                             
304 Dentre essas práticas, destacamos: a retirada do piso de ladrilho que cobria o original, em pedra, no pórtico 
principal de acesso; a retirada das paredes de fechamento dos arcos e as colunas que não faziam parte do 
projeto original no pórtico de acesso; a demolição da edificação de três pavimentos, construída em um dos pátios 
internos para reconfiguração das fachadas internas e remoção dos revestimentos de massa e pintura das 
fachadas para recuperação dos ornatos de granito, gnaisse, arenito e lioz originais. Cf. ficha de estudo de caso 
do Paço Imperial, Volume II, Apêndice 1.  

Figura 116 – Ladeira da Misericórdia antes da 
intervenção. Fonte: FERRAZ, 1993, p. 292. 

 

Figura 117 – Colégio do Caraça logo após o 
incêndio. Fonte: Acervo do Santuário do Caraça 

(<http://www.santuariodocaraca.com.br>) 
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O Mercado Modelo de Salvador (antiga Alfândega)305 foi objeto de intervenção de Paulo 

Ormindo de Azevedo na década de 1980. O fato de ser o único exemplar no país de 

arquitetura com planta em rotunda garantiu uma intervenção de reintegração da imagem do 

monumento que priorizou a conservação de sua peculiaridade, guiada por critérios de 

restauro bem definidos, fruto do conhecimento especializado do arquiteto306. 

O objetivo principal da ação fundamentou-se em respeitar a matéria original, refazer a 

releitura do monumento existente antes do incêndio – sem, no entanto, promover o 

repristino –, e administrar as novas inserções necessárias para a atualização do monumento 

às exigências normativas de segurança e acessibilidade307. A principal preocupação do 

arquiteto a respeito da intervenção era a de que os elementos novos não falsea ssem o 

antigo, procurando manter a distinguibilidade de ambos; que eles pudessem ser removidos 

(reversíveis) e dessem condições de segurança, reduzindo o risco de incêndio futuro. 

Nem sempre o edifício preexistente está pronto para absorver essas atualizações, fazendo-

se necessárias intervenções de inovação. Nesse caso, o diálogo entre antigo e novo insere-

se nas recomendações do campo disciplinar do restauro contemporâneo, onde a 

intervenção no monumento busca, com ações mínimas, recuperar a imagem da obra, 

preservando suas características históricas, mesmo que advindas de um incêndio308,  

                                                             
305 Cf. ficha de estudo de caso do Mercado Modelo, Volume II, Apêndice 1. 
306 Paulo Ormindo possui especialização no ICCROM (1969) de Roma e doutorado em restauro e conservação 
de monumentos na Scuola de Specializzazione della “Sapienza” Università di Roma (1970). 
307 Procedimento semelhante foi adotado pela arquiteta Lina Bo Bardi nas edificações da Ladeira da Misericórdia, 
trabalhando com um partido de intervenção onde procurou preservar os elementos que ainda se encontravam 
em boas condições, como as fachadas existentes, desde que fossem consolidadas do ponto de vista estrutural, 
restauradas e conservadas. Na edificação em total estado de ruína, optou pela sua consolidação completando o 
texto arquitetônico perdido com materiais e técnicas atuais. Cf. ficha de estudo de caso das Residências da 
Ladeira da Misericórdia, Volume II, Apêndice 1. 
308 O arquiteto Paulo Ormindo optou apenas por consolidar as cantarias incendiadas sem, no entanto, remover 
as cicatrizes deixadas elo fogo. Informação pessoal: entrevista do arquiteto Paulo Ormindo concedida à autora 
em 16 de janeiro de 2012. 

Figuras 118 e 119 – Mercado Modelo antes 
e depois da intervenção. Fonte: AZEVEDO, 

1985, p. 74 e 99 
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Figura 122  – Mercado Modelo: recontrução da rotunda durante o projeto de intervenção 
Fonte: AZEVEDO, 1985, p. 98 

 

Figuras 120 e 121 – Fachada do Mercado Modelo com 
destaque para a rotunda alterada em relação ao 

projeto original e logo após o incêndio. Fonte: 
AZEVEDO, 1985, p. 22, 73 
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utilizando também materiais novos distinguíveis e técnicas reversíveis, temas já enunciados 

na Carta de Restauro de Veneza. 

A rotunda, totalmente destruída pelo incêndio e elemento principal para a reintegração da 

materialidade do edifício colonial foi inteiramente refeita, o que recuperou a imagem original 

da edificação, liberando-a do antigo avarandado, ou melhor, não o reconstruindo, pois não 

fazia parte do projeto original. Nesse caso, o autor do projeto optou pelo refazimento da 

cimalha considerando-o essencial para a recomposição do desenho geral da rotunda, porém 

realizando-o com materiais e técnicas contemporâneas309. 

Nesses últimos exemplos citados, onde o material histórico com que se trabalha tem déficits 

compositivos de grande vulto, a prática mais recorrente é, como primeira medida de 

intervenção, consolidar estruturalmente a preexistência para, em seguida, trabalhar os 

demais elementos que determinarão o partido arquitetônico do projeto. 

Nas edificações ecléticas, encontramos um grupo bastante heterogêneo quanto ao uso 

original, nível de tutela, diversidade de postura frente aos acréscimos e as lacunas. A sua 

configuração extremamente segmentada, com articulação de cheios e vazios e uma 

profusão de elementos decorativos externos e internos dificultam a intervenção, 

principalmente quando ocorre a mudança de uso310.  

                                                             
309 Assim como fez Paulo Ormindo na intervenção no antigo Colégio do Caraça, destruído por um incêndio, para 
sua adaptação em museu, os arquitetos Rodrigo Meniconi e Maria Edwiges S. Leal adotam uma postura de 
aceitação da ruína tal como foi encontrada. Foram propostas a consolidação dos remanescentes do monumento 
antigo, deixando como referência as marcas do incêndio nas paredes impregnadas de pátinas escuras fruto do 
fogo e da fumaça e, também, a inserção de uma nova estrutura de concreto como consolidação estrutural dos 
remanescentes, para dar condições do novo uso. 
310 No caso do conjunto estudado, apenas os teatros São Pedro e Renault, permaneceram com os seus usos 
originais. 
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Em geral, as edificações ecléticas311 encontram-se em estado de conservação razoável 

(historicamente são mais novas que as coloniais312) e, apesar de terem sido 

desconsideradas pelo Iphan no que se refere ao tombamento313, a maioria delas tem 

proteção em nível estadual e/ou municipal. Esse vínculo com os órgãos de preservação 

acabou por direcionar algumas das intervenções que propuseram ações mais voltadas à 

conservação da composição original do monumento tombado.  

Não por acaso é onde encontramos a maioria das intervenções pautadas em posturas de 

independência entre o invólucro e o conteúdo (Ver tendência “Autonomia”)314 e ações de 

inovação que trabalham por contraste (Ver tendência “Diferenciação”)315. A primeira procura 

preservar o aspecto externo, esvaziando internamente a preexistência para a inserção do 

novo uso; já a segunda, preserva também as características internas da edificação, o que 

resulta – no diálogo entre antigo e novo –, numa completa diferenciação dos elementos 

incorporados ao texto arquitetônico original. 

Os atuais Santander Cultural, Centro Cultural Banco do Brasil, Shopping Light e Centro 

Cultural dos Correios316, por exemplo, possuem características arquitetônicas semelhantes: 

as edificações têm um aspecto imponente, de um único volume, composto externamente 

pelas aberturas e pequenos elementos decorativos que lhe dão um ar sóbrio. Internamente, 

os espaços são articulados por sequência de ambientes compartimentados que se 
                                                             
311 Casa de Cultura Mário Quintana, Parque das Ruínas, Centro Cultural dos Correios, Santander Cultural, 
Palacete das Artes Rodin Bahia, MAR Rio, Teatro Renault, Shopping Light, Biblioteca Cassiano Ricardo, Arquivo 
Nacional, Catedral da Sé, Theatro São Pedro, Pinacoteca de São Paulo, Centro Cultural Banco do Brasil. 
312 Do grupo analisado, apenas a edificação que compõe o Parque das Ruínas encontravam-se em estado de 
total degrado devido ao abandono. 
313 Essa postura foi praticada pelos arquitetos modernos que constituíam o primeiro núcleo de formação do órgão 
e que julgavam o ecletismo uma arquitetura que repetia estilos do passado. 
314 Cf. Capítulo 4. 
315 Cf. Capítulo 4. 
316 Cf. as fichas de estudos de caso do Santander Cultural, Centro Cultural Banco do Brasil, Shopping Light e 
Centro Cultural dos Correios, Volume II, Apêndice 1. 

Figura 123 – Santander Cultural. Foto da autora 
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organizam em torno de vazios centrais com a função de ampliar a faixa iluminante dos 

espaços interiores. 

Compostos por uma imagem externa que se caracteriza pela unidade formal original do 

monumento, nesses casos, a intervenção é guiada por operações de adaptação dentro da 

edificação. Externamente, adornos, cornijas, decorações são conservados para preservar a 

característica formal do monumento, por vezes restaurados através de ações de limpeza, 

consolidação de partes soltas e recuperação de elementos de sua estrutura. 

No Santander Cultural e Centro Cultural Banco do Brasil, ambas as edificações de uso 

bancário, recorrendo à conservação de grande parte dos elementos existentes como forma 

de preservação do bem original, os projetos trabalham com a inserção de novos 

componentes espaciais e operacionais para adequação ao novo uso e que dialogam com a 

edificação: não mascaram elementos essenciais para o reconhecimento da  arquitetura 

eclética, mas também, não escondem as novas inserções no interior da preexistência: o 

tempo de cada uma das etapas interagem por assonância, permitindo ao observador 

distinguir cada uma das camadas que estão sobrepostas.  

No Santander Cultural, esse contraste entre tempos é harmonioso: o arquiteto escolheu 

deixar à mostra as novas marcas do edifício. Do ponto de vista operacional, são incluídos 

novos sistemas de ar condicionado, iluminação e infraestrutura elétrica e hidráulica, 

atualizando o “sistema nervoso” do monumento sem, contudo, provocar profundas 

alterações nas estruturas do prédio: o arquiteto Roberto Loeb implanta os sistemas como 

galerias técnicas junto do mezanino deixando-as aparentes, preferindo não executar 

grandes rasgos nos panos de vedação ou nos forros decorativos. Uma atitude que, ao 

mesmo tempo em que confronta o novo com o antigo, mostrando a nova camada do tempo 

a que o edifício está submetido, preserva a decoração interior. 
Figuras 124 e 125 – Santander Cultura, 

destaque para os componentes novos: duto 
de ar condicionado e piso translúcido. 

Fotos da autora 
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Figuras 126, 127 e 128 – Santander Cultural, novo elevador 
inserido no local da antiga escada e testemunhos da escada 

então existente. Fotos da autora 
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O vão de iluminação interno do prédio, único espaço amplo com condições de abrigar um 

pequeno auditório para palestras e seminários, é fechado com uma cobertura de estrutura 

metálica e fechamento translúcido e adquire um caráter extremamente contemporâneo, 

porém só percebido no interior do prédio. O arquiteto aproveita-se da existência do subsolo, 

antes utilizado como cofre, e ali implanta um bar e um restaurante, deixando, como indícios 

da ocupação anterior, pisos e forros das áreas de circulação e passagem e janelas e portas 

– inclusive  a porta do cofre – e a eles agregando elementos contemporâneos como 

divisórias e mobiliário que caracterizam a área de alimentação e, assim, configura a 

mudança de uso.  

As únicas remoções realizadas se referem às escadas internas que deram lugar a novos 

elevadores, melhorando a acessibilidade geral do prédio. Construídos em estrutura metálica 

branca e fechamento em vidro transparente, os elevadores encontram-se ligeiramente 

destacados das paredes; dessa forma, o arquiteto pode deixar como referência ao antigo 

elemento arquitetônico as marcas dos degraus da antiga escada nas paredes, apenas 

destacando os traços de sua existência. 

No segundo, o Centro Cultural Banco do Brasil, foram restaurados acabamentos de 

mármore, mosaicos venezianos, molduras, relevos dos tetos, balcões de atendimento, o 

relógio da entrada e a cor original da fachada, priorizando a estética do prédio, suas cores e 

os desenhos originais317. Para os elementos novos foi executado um anexo nos fundos do  

                                                             
317 No Edifício Alexandre Mackenzie, para sua adequação em Shopping Light, também foi utilizada postura 
similar: devido à solicitação dos órgãos de tutela (municipal e estadual) pela preservação dos elementos 
tombados (fachadas e hall de acesso) todos os seus elementos decorativos, faltantes, degradados, desgastados 
ou com problemas de manutenção foram recuperados, procurando conservar os valores estéticos do 
monumento. No entanto, como partido geral de intervenção, opta-se por dispor do monumento apenas como um 
contentor para o seu conteúdo.  
 
 

Figura 129 – Centro Cultural Banco do Brasil, após a 
intervenção. Foto da autora 
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Figuras 130 e 131 – Hall principal do Centro Cultural Banco 
do Brasil, após a intervenção. Fotos da autora 
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lote protegendo, dessa forma, o monumento de uma série de acréscimos internos e 

externos. A intervenção mais importante, porém, refere-se à movimentação da cúpula do 1º 

pavimento para o último, uma forma de reinterpretação contemporânea da espacialidade do 

monumento, modificando uma peça componente do edifício para atualizá-lo e permitir seu 

novo destino. 

O Centro Cultural dos Correios, cujo projeto de intervenção é fruto de concurso de 

arquitetura, também adota um partido de intervenção semelhante ao do Santander Cultural 

e Centro Cultural Banco do Brasil: preserva a configuração externa original do edifício e 

realiza pequenas adaptações internas para a criação dos espaços culturais. Porém, nota-se 

uma tendência à criação de espaços minimalistas com a adoção de painéis com superfícies 

lisas e pintura na cor branca para os espaços internos.  

Esta tentativa de suavizar os traços ecléticos que comprometem a leitura do edifício 

histórico, cancela a sintaxe arquitetônica original com o uso de ornamentação interna e 

adoção de cores pastéis que criam a distinção e organização dos elementos decorativos 

através de efeitos de luz e sombra.  

Na intervenção em arquitetura preexistente, a cor tem um papel bastante importante que é o 

de complementar a autenticidade do conjunto da obra e registrar os traços do tempo através 

da pátina. Somente com o profundo conhecimento do material, através de dados 

laboratoriais e investigação em canteiro, é possível chegar à cor original da obra a ser 

restaurada. O arquiteto tem a responsabilidade, ao intervir em um monumento, de 

compreender qual a influência da cor sobre a forma e como interpretar criticamente este 

dado da estratigrafia da obra. De acordo com Giovanni Carbonara, “il restauro non presume  

  Figuras 132 e 133 – Vista externa do Centro 
Cultural dos Correios e espaço interno onde foi 

utilizada a pintura na cor branca. Fotos da 
autora 
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Figuras 134 e 135 – Hall principal do Centro Cultural dos Correios: revestimento das fachadas internas com painéis novos. Fotos da autora 
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di riproporre l’oggetto nella sua condizione d’origine ma semplicimente di prospettarlo nella 

sua condizione attuale ‘di equilibrio’”318. 

Esses exemplos demonstram posturas que oscilam entre os limites do ato crítico e do ato 

criativo – se pautando pelo juízo crítico, a intervenção tende a minimizar as modificações no 

monumento; no outro sentido, se a criatividade fala mais alto o novo começará a competir 

com o antigo. É uma operação de dois pesos e de duas medidas, onde novo e antigo podem 

ser relacionar por assonância ou dissonância.   

Acrescentamos aqui que, assim como no Centro Cultural dos Correios, houve o 

apaziguamento dos tons do ecletismo detectado na fachada do Palacete das Artes Rodin – 

por meio das prospecções foi detectado o uso de tons diferenciados aplicados aos 

elementos decorativos, em amarelo ocre e porções pintadas imitando pedra de cantaria. Os 

arquitetos decidiram pela pintura do Palacete na cor branca, apenas destacando alguns 

capitéis e detalhes das colunas e pilastras, privilegiando as suas convicções modernas em 

detrimento das características estéticas e históricas da edificação antiga.  

Como já colocado, as intervenções em edifícios históricos vêm pautadas não só pela 

restauração do monumento, mas associadas aos projetos de arquitetura e urbanismo que 

visam a sua recuperação e utilização. Nesse caso, o restauro deve estar lado a lado com o 

ato criativo do autor do projeto; a submissão de um ao outro pode trazer prejuízos ao 

monumento. As escolhas entre o que conservar e o que projetar junto ao antigo deve 

sempre promover a valorização da obra que será preservada para o futuro. Ao optar pelo 

uso do branco, diluindo todas as nuances cromáticas presentes no monumento e 
                                                             
318 “a restauração não presume repropor o objeto na sua condição original, mas simplesmente prospecta-lo na 
sua condição atual ‘de equilíbrio”. (Trad. Irene Thiago). CARBONARA, Giovanni. Un recente confronto 
interdisciplinare sul colore dell’edilizia storica. Arkos, Roma, anno II, fascicolo 3, numero 2, marzo/aprile/maggio, 
2001, p. 16. 
 

Figura 136 – Fachada externa do Palacete das 
Artes Rodin Bahia onde foi utilizado o 

apaziguamento dos tons diferenciados adotados 
no projeto original, em substituição à pintura na 

cor branca. Foto da autora 
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características da arquitetura eclética, um importante dado estético e histórico foi renunciado 

em beneficio da modernização da arquitetura preexistente. 

Nos estudos de caso de arquitetura industrial319 encontramos um universo de tipologias 

arquitetônicas amplas (fábricas, mercados, estações, entre outros) onde as edificações 

industriais são, em geral, caracterizadas por amplos espaços de pé-direito elevado e 

técnicas construtivas pré-fabricadas320.  

As edificações que partem de uma arquitetura industrial, como a Cinemateca Brasileira, o 

Centro Educacional Ibrahim Alves de Lima e o Centro de Educação e Cultura KKKK321, por 

exemplo, encontram certa facilidade em incorporar programas novos aos antigos espaços 

fabris. Formados por galpões amplos e de planta livre, a tarefa dos autores das 

intervenções, nesses casos, é trabalhar com acoplagem de volumes, recolocação de 

paredes divisórias em colaboração com a restauração dos elementos originais 

(consolidação das estruturas, limpeza de peças degradadas, tratamento de vedações e 

coberturas, reparos de elementos compositivos: uma forma de preservar as referências 

industriais do antigo uso). Quando existe a presença de maquinários, trilhos, equipamentos 

industriais, a opção por sua conservação – mesmo sem sentido na nova destinação de uso 

da edificação –, é resultado do ato criativo dos arquitetos, guiado pelo juízo crítico do valor 

da obra na atualidade e pela manutenção e valorização dos valores simbólicos daquela obra  

  
                                                             
319 Estação da Luz/Museu da Língua Portuguesa, Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo, Estação Rodoviária de 
Bananal, Mercado São José, Centro de Educação e Cultura KKKK, Cinemateca Brasileira, Museu de Artes e 
Ofícios, Centro Educacional Ibrahim Alves de Lima, Mercado Público de São Paulo, Centro Coreográfico da 
cidade do Rio da Janeiro, Instituto Criar de TV e Cinema. 
320 A preservação da arquitetura industrial é um tema recente, cujo debate iniciou-se na Europa nos anos 1950. 
Cf. KÜHL, Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização: problemas teóricos de 
restauro. Cotia: Ateliê Editorial, 2008. 
321 Cf. as fichas de estudos de caso da Cinemateca Brasileira, Centro Educacional Ibrahim Alves de Lima e 
Centro de Educação e Cultura KKKK, Volume II, Apêndice 1 

Figura 137 – Antigo matadouro de São Paulo antes 
da intervenção – uso original dos trilhos, vista 

externa. Fonte: REIS, 2010, vol1, p. 107 
 

Figura 138 – Antigo matadouro de São Paulo, hoje 
Cinemateca – vista interna do galpão onde os trilhos 

foram preservados. Fonte: 
<http://www.arcoweb.com> 
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Figuras 139 e 140 – Vistas internas do Centro Educacional Ibrahim Alves de Lima, edifício. Em completo estado de abandono e avançado processo de degradação, o 
antigo Moinho/Refinaria de Sal, de significativa memória para a população da cidade de Ribeirão Pires, foi restaurado e destinado a um novo uso – um dentro de 
educação. Como a edificação encontrava-se em estado de ruína, os arquitetos adotaram a postura de não recomposição dos elementos faltantes de grande porte e 
aproveitamento da espacialidade fabril para o agenciamento do programa. Fonte: <http://www.arcoweb.com.br> 
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Figuras 141, 142 e 143 – Vistas internas do Centro de Educação e Cultura KKKK e distribuição dos novos elementos estruturadores do espaço em meio ao ambiente 
fabril. Ã esquerda: nova utilização dos armazéns; à direita, Museu da Imigração Japonesa no interior do antigo Engenho. Fotos da autora. 
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através do diálogo do antigo com o novo, como é o caso da presença dos trilhos no interior 

de um dos galpões do conjunto da cinemateca Brasileira322. 

Em alguns casos especiais, como os da Estação de Bananal e do Mercado de São José, foi 

empregada a técnica construtiva de pré-fabricado industrial, importada e peculiar por sua 

propriedade de montagem/desmontagem, e que estabelece atenção especial à edificação 

preexistente. A Estação de Bananal323 foi submetida a uma ‘conservação integral’324 de sua 

estrutura, ou seja, seus elementos foram recuperados e consolidados conforme composição 

original. Já o Mercado de São José325 foi objeto de ‘reintegração’, pois sua estrutura original 

encontrava-se deturpada e modificada por acréscimos posteriores extrínsecos e intrínsecos 

(fatores de degradação de seus componentes).  

O Mercado de São José também adota uma postura de conservar o máximo possível a 

estrutura original em ferro, reconhecendo, dessa forma, a representatividade do monumento 

como um dos poucos exemplares desse tipo de construção ainda existente no Brasil e que 

ainda mantém a sua função original. Vemos que, como o próprio autor do projeto diz, a 

intervenção procura “prolongar a existência física do edifício, com as características formais 

que o tornaram notável, e com utilidade para sociedade”326.  

  

                                                             
322 Cf. a ficha de estudo de caso da Cinemateca Brasileira, Volume II, Apêndice 1. A adaptação do antigo 
Matadouro de São Paulo para abrigar a Cinemateca Brasileira, de autoria do Arquiteto Nelson Dupré, teve como 
premissa a manutenção do monumento em seu aspecto de ruína, conservando a memória da edificação, através 
da preservação das estruturas metálicas internas e dos trilhos que constituem os elementos do antigo uso do 
conjunto. 
323 Cf. a ficha de estudo de caso da Estação de Bananal, Volume II, Apêndice 1. 
324 Cf. Capítulo 4, item 4.1. “As Tendências de intervenção”. 
325 Cf. a ficha de estudo de caso do Mercado de São José, Volume II, Apêndice 1. 
326 Memorial de projeto. Fonte: Arquivos do Iphan – PE. 

Figuras 144 e 145 – Desmontagem da estrutura da 
Estação de Bananal para restauro, facilitada pelo 

seu caráter industrial. Fonte: KRUCHIN, 2006, n.p. 
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Figuras 146 e 147 (ao lado) – Foto histórica do Mercado de São José; Mercado 
antes da intervenção, no final da década de 1970. Fonte: Iphan/PE 

Figura 148 (acima) – Mercado de São José após a intervenção. Fonte: 
DERENJI, 1993, p. 108. 
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A primeira tomada de decisão foi o saneamento do monumento de todos os acréscimos que 

deturpam sua estrutura original e prejudicam sua conservação327. A rua coberta foi 

desocupada dos compartimentos, no entanto, não se trata de restaurar sua função original, 

quando dava acesso a veículos com mercadorias. 

Quanto à coloração utilizada nas estruturas originais, foi detectada, durante as prospecções, 

a cor verde para os elementos de ferro fundido e verde claro para as venezianas de 

madeira. A equipe responsável pelo projeto de intervenção introduziu o azul para as 

estruturas da cobertura nova e para os compartimentos de carne e peixe. 

  

                                                             
327 A remoção das barracas situadas na calçada, de todos os compartimentos acrescidos na rua coberta, dos 
elementos incorporados nas sucessivas reformas – como o ladrilho hidráulico e os cobogós na fachada – pode 
ser confundida com um desrespeito às contribuições de todas as épocas da edificação do monumento. No 
entanto, a retirada é justificada através de um juízo de valor, descartando um material de pouco interesse e 
priorizando a reintegração da imagem do monumento.  

Figuras 149 e 150  – Detalhe dos elementos 
estruturais de cobertura – novos e antigos 

restaurados; e da diferenciação dada ao seu 
tratamento cromático. Fotos da autora 

 



225 
 
Em ambos os casos, pela representatividade como testemunho arquitetônico e exemplares 

únicos no Brasil, os edifícios foram objetos de minuciosos estudos, com atenção para a sua 

composição física, elementos estruturais e fatores de deterioração que priorizaram a sua 

conservação. 

À luz dos princípios básicos do restauro, as intervenções na Estação de Bananal e no 

Mercado de São José revelam uma ação de projeto pautada no respeito ao monumento e 

na busca de formas para a melhor manutenção dos edifícios no futuro. Também foram 

levadas em consideração as solicitações contemporâneas de atualização da edificação e a 

consolidação da estrutura metálica com problemas de degrado relativos à má conservação 

ou falta de manutenção. A inserção dos elementos novos, fruto dessa ação contemporânea, 

integra-se à preexistência em uma atitude de coexistência entre ambas – antigo e novo 

convivem em uma mesma edificação com um objetivo comum que é o de perpetuar o 

monumento para o futuro, tendo o antigo sua preservação alcançada por meio da sutileza 

da aproximação do novo. 

Os outros casos de análise em arquiteturas industriais demonstram que a constituição 

original da edificação, geralmente em tijolos e estrutura independente (em madeira ou ferro) 

facilitam as intervenções, dando mais liberdade à criação do arquiteto que intervém. Em se 

tratando de antigas fábricas, os espaços amplos dão condições para a inserção de 

ambientes culturais. As intervenções na Cinemateca Brasileira, Centro Educacional Ibrahim 

Alves de Lima e na edificação fabril, hoje Instituto Criar de TV e Cinema, mostram casos 

positivos na apropriação dos antigos espaços industriais328. 

                                                             
328 O Instituto Criar de TV e Cinema tem partido de intervenção semelhante ao da Cinemateca, assim como o 
Centro Educacional Ribeirão Pires, porém com a adaptação para uso educacional. São edificações fabris 
encontradas em estado de degradação, onde a intervenção parte da premissa de consolidar o estado da 
preexistência tal como foi encontrado – deixando suas paredes de tijolo à mostra, trabalhando com o reforço das 



226 
 
No caso dos edifícios modernos, desde há algum tempo, eles também passam a integrar 

esse grupo: o das edificações que fazem parte da memória, que pertencem a determinado 

período, ou estilo. A arquitetura moderna passa a fazer parte da história e adentra o domínio 

da tradição; talvez, daquela mesma história pretensamente colocada de lado, ou renegada 

pelos seus fundadores. 

Esse distanciamento histórico em relação à arquitetura moderna coloca em debate dois 

conceitos antes aparentemente antagônicos – Patrimônio e Moderno. Como testemunhos de 

uma geração, e de um passado, a arquitetura moderna pode e deve ser preservada; e a ela 

se aplicarão, igualmente, os mesmos conceitos, problemas e debates teóricos e práticos 

que já vem sendo discutidos no campo do restauro arquitetônico desde há quase dois 

séculos. 

Os princípios que regem a arquitetura moderna, de racionalização, simplificação ornamental 

e industrialização apenas facilitam seu restauro. A atualização do edifício torna-se mais fácil 

e as intervenções contemporâneas menos agressivas, pois são monumentos mais próximos 

do nosso presente histórico. 

Porém ainda existe uma polêmica em como restaurar obras da arquitetura moderna. Em 

2006, Simona Salvo, em conferência proferida na FAU-USP sobre “A intervenção na 

arquitetura contemporânea como tema emergente do restauro”329, coloca importantes 

questões sobre o problema do restauro na arquitetura moderna. Segundo a professora e 

pesquisadora, muitos acreditam que a arquitetura moderna deveria estar submetida a 

                                                                                                                                                                                              
estruturas metálicas existentes – e incorporando os elementos novos necessários para a readequação do novo 
uso. Cf. as fichas de estudos de caso do Instituto Criar de TV e Cinema e do Centro Educacional Ibrahim Alves 
de Lima, Volume II, Apêndice 1. 
329 SALVO, Simona. A intervenção na arquitetura contemporânea como tema emergente do restauro. Pós. 
Revista do programa de pòs graduação em arquitetura e urbanismo da Fauusp, São Paulo, n. 23, junho 2008, p. 
199-211. 
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prescritivas especiais de restauração, pela falta de um distanciamento histórico mais 

consolidado e o seu reconhecimento de valor. Salvo enfatizou o fato de o conhecimento 

técnico do material com o qual se trabalha em uma restauração, ou seja, suas 

características construtivas e tecnológicas serem essenciais para as decisões no processo 

de intervenção e, por isso, os edifícios modernos devem ser tratados e submetidos aos 

mesmos critérios dos demais períodos construtivos que caracterizam outros monumentos. 

Como integrante da comissão que coordenou os trabalhos de restauro e conservação do 

Edifício Pirelli de Milão, juntamente com Pietro Petraroia, Maria Antonietta Crippa, Carla di 

Francesco e Giovanni Carbonara, Simona Salvo expôs que é possível restaurar uma obra 

da arquitetura moderna segundo preceitos teóricos do restauro crítico. 

No Brasil, é bastante recente o restauro do patrimônio moderno, tendo sido iniciado na 

década de 1990330. Em nosso estudo, temos dois monumentos modernos que passaram por 

intervenções: a Biblioteca Mário de Andrade e o Instituto Moreira Salles. 

Em ambos os casos, as edificações encontravam-se em médio estado de conservação, 

resultado da falta de manutenção de alguns materiais construtivos que encontravam-se mais 

desgastados e das instalações de infraestrutura que não acompanharam as atualizações 

necessárias ao longo da vida útil da preexistência. 

No caso da Biblioteca Mario de Andrade331, que permaneceria com o mesmo uso, uma das 

premissas da intervenção era tornar possível o aumento da área de acervo. As 

                                                             
330 Algumas obras que sofreram intervenção foram as Casas Modernistas de Gregori Warchavchik (Rua Santa 
Cruz, Rua Bahia e Rua Itápolis, todas em São Paulo); o Hotel Jaraguá, São Paulo; Biblioteca da FAU USP, São 
Paulo; Residência Oswaldo Bratke, São Paulo; Museu Oscar Niemeyer, Curitiba; Residência Carlos Milan, São 
Paulo; Residência Vilanova Artigas, Curitiba; Edificações do Parque do Ibirapuera, São Paulo; Conjunto 
Pedregulho, Rio de Janeiro. 
331 Cf. a ficha de estudo da Biblioteca Mário de Andrade, Volume II, Apêndice 1. 
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características programáticas do edifício original, com pédireto elevado e espaços 

generosos, permitiu a inserção de mezaninos para a ampliação das áreas de biblioteca.  

No Instituto Moreira Salles332, resultado da transformação da antiga residência em museu de 

si mesmo, a intervenção também aproveitou os componentes modernos da edificação, 

readequando os salões da casa em espaços expositivos, as áreas de apoio em locais de 

serviço e abrigo dos novos elementos de infraestrutura e recuperando, ainda, o jardim de 

autoria de Burle Marx. 

  

                                                             
332 Cf. a ficha de estudo do Instituto Moreira Salles, Volume II, Apêndice 1. 

Figura 151  – Biblioteca Mário de Andrade, vista 
interna do mezanino. Fonte: LEAL, 2011, p. 52 

 

Figuras 152 e 153  – Biblioteca Mário de Andrade: 
corte com destaque para o mezanino; vista geral 

interna da biblioteca circulante . Fonte: LEAL, 2011, p. 
47 e 50 
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Figura 155  – Instituto Moreira 
Salles, vista de uma das salas de 

exposição. Fonte: 
<http://www.arcoweb.com.br> 

Figura 156  – Instituto Moreira Salles, vista da circulação interna. Fonte: Acervo do Instituto Moreira Salles, foto Cristiano Mascaro 

Figura 154 – Instituto Moreira Salles, vista dos 
salões expositivos. Fonte: Fonte: acervo do 

Instituto Moreira Salles, foto Cristiano Mascaro 
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 O tema do uso  

Sabemos que qualquer intervenção no patrimônio, com a manutenção da função original, 

alteração de uso ou com o acréscimo de mais de um uso, que visa à salvaguarda do 

monumento, implica em mudanças na configuração preexistente.  

O uso é um dos principais fatores de agregação de valor e sustentabilidade ao bem cultural, 

sendo também o meio para a conservação de um monumento. O êxito em relação à nova 

destinação de uso de uma preexistência histórica advém da correta relação entre seus 

valores materiais e imateriais e seus valores funcionais. Um novo uso é, às vezes, 

necessário para a inserção do edifício histórico na situação contemporânea, pois muitas 

vezes sua antiga destinação se tornou obsoleta. 

O uso é necessário para a fruição do monumento. A forma como ele é avaliado é que 

diferenciará um restauro de um reuso: no primeiro caso, os testemunhos históricos, 

significados simbólicos e materiais são absorvidos e compreendidos para a avaliação do 

monumento como contentor de uma nova função; no segundo, premissas econômicas 

direcionam a intervenção, e o novo uso tem por fim objetivos eminentemente financeiros. 

Deve-se estar atento, pois o tema do uso pode se tornar o principal fator de degradação do 

monumento quando as intervenções necessárias à mudança de usos não são compatíveis 

com a preexistência histórica. 

O artigo 5º da Carta de Veneza333 é claro ao estabelecer relação entre o uso e a 

preservação do bem edificado. Em um projeto de restauro é sempre preferível a 

                                                             
333 “A conservação dos monumentos é sempre favorecida por sua destinação a uma função útil à sociedade; tal 
destinação é, portanto, desejável, mas não pode nem deve alterar a disposição ou decoração dos edifícios. É 
somente dentro destes limites que se devem conceber e se podem autorizar as modificações exigidas pela 
evolução dos usos e costumes”. INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/ 
MINISTÉRIO DA CULTURA. Cartas Patrimoniais, 3. ed rev. aum. Rio de Janeiro, 2004, p. 92-93. 
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manutenção do uso original em função do menor caráter invasivo ao edifício preexistente e 

ao respeito à matéria original e simbólica do monumento. Quando não é possível a 

manutenção do uso original, através da pesquisa histórica, do levantamento bibliográfico e 

iconográfico e do conhecimento a fundo do monumento deve-se entender qual é a vocação 

do edifício e buscar uma utilização compatível com as suas características, de modo que a 

intervenção respeite o edifício existente e o confronto entre antigo e novo se realize de 

forma harmônica.  Dessa forma, a intervenção deverá buscar um diálogo de harmonia e não 

de confronto entre novo e antigo.  

Em seu livro Avvicinamento al restauro, Carbonara retoma uma importante colocação de 

Gaetano Miarelli Mariani, e salienta que “a reutilização deve ser um meio e não um fim para 

a preservação de um bem”334, postulação afinada com as diretrizes do  artigo 5° da Carta de 

Veneza.  

A prática usual no campo da conservação italiana é considerar o monumento em todos os 

seus aspectos – através da pesquisa histórica, levantamento iconográfico, caracterização 

dos períodos artísticos, fases construtivas –, além de identificar qual o uso mais adequado 

àquele bem cultural de modo que a  sua conservação e restauração implique na menor 

modificação do texto original. É o monumento que deve dar as indicações de possibilidades 

de seu uso futuro, quais alterações e inserções ele pode absorver sem prejudicar suas 

características estéticas e históricas. 

O conhecimento profundo do monumento é o fundamento que guiará a ação do arquiteto 

restaurador na busca pelo equilíbrio da intervenção e no correto agenciamento entre a 

arquitetura do passado e os desejos do presente, de forma a perpetuar o monumento para o 

futuro. 

                                                             
334 CARBONARA, Giovani. Avvicinamento al restauro. Napoli: Liguori Editore, 1997, p. 375. 
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Será o arquiteto autor da intervenção o responsável pelo gerenciamento entre antigo e novo, 

associando sua capacidade criativa aos subsídios fornecidos pelo próprio monumento. 

A partir das obras até aqui analisadas podemos organizá-las em três grupos em relação ao 

uso335:  

a) Com o mesmo uso após a intervenção. 

b) Com mudança de uso após a intervenção. 

c) Com acréscimo de uso após a intervenção. 

No grupo “a)” – Obras com o mesmo uso após a intervenção – temos oito exemplares 

(Mercado Modelo, Mercado de São José, Conjunto da Ladeira da Misericórdia, Mercado 

Público de São Paulo, Teatro Renault, Biblioteca Mário de Andrade, Catedral da Sé, Theatro 

São Pedro) que, apesar de permanecerem com o mesmo uso, passaram pela atualização 

de suas instalações, seja no sentido de adequação de acessibilidade, refazimento de 

instalações técnicas ou até mesmo incorporação de elementos de agregação de valor ao 

monumento. 

O Mercado “São José” e a Biblioteca “Mário de Andrade”336 são intervenções que 

apresentam o menor índice de adequações e que procuram conservar o maior número de 

elementos do monumento original: o Mercado acabou incorporando um novo número de box 

para os lojistas, e a Biblioteca que tinha a necessidade de receber um acervo maior do que 

o já existente ali, incorporou pequenas alterações que proporcionaram o crescimento 

contido dentro do espaço preexistente.  

                                                             
335 A tabela 2.4 do Apêndice 2 – “Metodologia de Análise das Obras Escolhidas” (Volume II), apresenta as obras 
separadas a partir de sua destinação de uso após a intervenção. 
336 Cf. as fichas de estudo da Biblioteca Mário de Andrade e Mercado São José, Volume II, Apêndice 1. 
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No Mercado Público de São Paulo – assim como no Mercado “São José” e no Mercado 

“Modelo”337 –, a intervenção fez-se necessária não só para conservação de sua 

materialidade e manutenção de suas dependências como, também, para a provisão de 

condições adequadas às novas demandas, atualização das instalações, acessibilidade e 

infraestrutura. Para dar um novo dinamismo à edificação, foi incorporado um novo elemento 

ao monumento: o mezanino onde se distribuem oito restaurantes, uma pequena Praça de 

Alimentação que cria um polo de atração no centro da cidade.  

O novo pavimento ocupa, aproximadamente, um terço da área útil do mercado: construído 

em estrutura metálica, piso em madeira e vidro laminado e temperado, é conhecido como 

varanda gastronômica. Sua posição é estrategicamente colocada de frente para os vitrais, 

permitindo, entre uma e outra degustação, a contemplação do minucioso trabalho de 

Sorgenicht. Dessa forma, a intervenção não tolhe por completo a apreensão visual da 

espacialidade da edificação, com seu pé-direito elevado, e proporciona uma nova 

compreensão dos vitrais da fachada. 

Outro monumento, depois de um longo período de abandono, necessitava de atualizações 

que possibilitassem a sua preservação no tempo presente e futuro: é o Teatro Renault338, 

antigo Cine-Teatro Paramount. O projeto tinha como principal premissa a sua readequação 

para recepção de grandes musicais. Dessa forma, ao se depararem com uma edificação 

bastante degradada, os autores do projeto optaram pela manutenção e restauro do foyer 

existente e pela demolição da antiga sala de espetáculos para a construção de uma nova 

plateia e caixa cênica: preservou-se o que era de valor para as gerações futuras, o foyer e a  

                                                             
337 O Mercado “Modelo” tinha uma situação particular já que o edifício havia passado por um incêndio, e, por este 
motivo, sofreu a intervenção em um momento não previsto. No projeto, foram incorporadas tecnologias 
funcionais mais atuais para eliminar riscos de incêndio futuros. 
338 Cf. a ficha de estudo do Teatro Renault, Volume II, Apêndice 1. 

Figura 157  – Mercado Público de São Paulo. Foto da 
autora 
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Figuras 158, 159 e 160  – Corte do Mercado Municipal com destaque para o novo mezanino; vista dos vitrais a partir do mezanino; 
corredor principal -  à direita, box dispostos sob o novo mezanino. Fonte: SERAPIAO, 2004, p.51; fotos da autora 
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fachada principal e optou-se pela demolição do restante, elementos considerados sem 

importância artística e histórica para a contemporaneidade. 

Os projetos relatados acima sobreviveram à passagem do tempo com seu uso original, mas 

reclamavam ajustes funcionais para que seus valores materiais e imateriais pudessem ser 

perpetuados para o futuro.  

No grupo “b)” – Obras com mudança de uso após a intervenção – temos 21 exemplares 

(Estação de trens de Bananal, Instituto Moreira Salles, Centro Cultural do Caraça, Parque 

das Ruínas, Cinemateca de São Paulo, Centro de Educação – Moinho, Instituto Criar de TV 

e Cinema, Centro Cultural Mário Quintana, Centro Cultural KKKK, Centro Cultural 

Santander, Museu de Artes e Ofícios, Palacete das Artes/Rodin Bahia, Museu de Arte do 

Rio de Janeiro, Centro Cultural Banco do Brasil, Centro Comercial Light, Biblioteca Cassiano 

Ricardo, Arquivo Nacional, Centro Comercial Alfândega, Centro de Dança, Paço Imperial, 

Pinacoteca de São Paulo) que com usos originais diversos, tornaram-se ou Centros 

Culturais339 (14 casos de estudo), ou têm o uso ligado à educação (3 casos de estudo), ou 

ligado ao comércio (2 casos de estudo), ou, ainda, a outros usos (2 casos de estudo). 

Em geral, no Brasil, os projetos de intervenção com alteração de uso já partem de um novo 

uso pré-estabelecido pelo cliente ou proprietário do monumento, muitas vezes incompatível 

com as características do bem a ser preservado. Esta incompatibilidade inicial muitas vezes 

                                                             
339 É importante evidenciar a recorrência da destinação de uso como “centro cultural”: ou são transformados em 
museus de si mesmo ou em centros de difusão de cultura. Essa é uma prática que se tornou comum, pois 
transformar o monumento em espaço de cultura significa, rapidamente, dar uma destinação útil ao edifício diante 
da sociedade, preservando-o do abandono e da sua degradação. Ao mesmo tempo, o crescimento do número de 
centros culturais e espaços museográficos é um fenômeno contemporâneo representado não só pela 
reestruturação de bens culturais, mas, também, pela construção de edifícios novos. Ao se confrontar com um 
monumento degradado – mas com qualidades que prescrevem a sua conservação –, o meio mais rápido de 
concretizar a intervenção é o viés cultural como destinação de uso. Porém, nem sempre esse uso será um fator 
positivo para a preservação do bem. 
 

Figuras 161 e 162– Corte antigo e novo do Teatro Renault. Fonte: 
acervo do escritório Aflalo e Gasperini; MOURA, 2001, p. 46 
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é de difícil gerenciamento ao longo do processo, acabando por incidir negativamente sobre 

o bem que se deseja preservar.  

Esta se tornou uma prática recorrente em que o novo uso é definido sem que uma equipe 

multidisciplinar realize um estudo rigoroso dentro do campo do restauro e da conservação 

de bens culturais, para avaliar e analisar se o edifício preexistente suporta o novo uso dentro 

dos limites aceitáveis da preservação. 

Sabemos que a utilização de patrimônio edificado é uma das principais formas de 

valorização do monumento, além de também assegurar a sua sobrevivência já que é 

através dela que proveem os recursos para a sua manutenção e conservação. 

Desde a Carta de Atenas (1931) é recomendado que “se mantenha uma utilização dos 

monumentos, que assegure a continuidade de sua vida, destinando-se sempre a finalidades 

que respeitem o seu caráter histórico ou artístico”340. Nesse sentido, a Carta de Veneza 

reitera o tema ao dizer que a conservação dos bens “é sempre favorecida por sua 

destinação a uma função útil à sociedade”341. 

É de fundamental importância que o novo uso não ultrapasse a lógica original do 

monumento em seu conteúdo estético, histórico e espiritual. A seguir, apresentamos dois 

exemplos com posicionamentos opostos em relação à escolha do novo uso para o 

monumento objeto de intervenção. 

A intervenção na Estação Rodoviária de Bananal342 exemplifica o correto agenciamento do 

programa ao monumento na atualidade, através de estudo preliminar e aprofundado da 

                                                             
340 Carta de Atenas In: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (Iphan). Cartas 
Patrimoniais. 3°ed. rev. aum. – Rio de Janeiro: Iphan, 2004, p. 13. 
341 Carta de Veneza In: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (Iphan). Cartas 
Patrimoniais. 3°ed. rev. aum. – Rio de Janeiro: Iphan, 2004, p. 92. 
342 Cf. a ficha de estudo da Estação Rodoviária de Bananal, Volume II, Apêndice 1. 
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edificação. O projeto propõe uma nova função bastante semelhante ao uso original: de 

antiga estação de trens à estação de ônibus. Funcionalmente, o edifício permanece com os 

mesmos espaços e fluxos. 

No caso do Palacete das Artes/Rodin Bahia343, uma edificação residencial do início do 

século XX, rica em detalhes decorativos344, pinturas, diversidade de cores e espaços 

pequenos e segmentados345, vemos que a arquitetura preexistente não era propícia aos 

novos usos que requeriam amplos salões para exposições. Esta dificuldade foi enfrentada 

pela criatividade dos arquitetos, algumas demolições e complementações inovadoras, 

porém com prejuízos para a preservação do monumento original. 

A opção pela demolição das paredes dos dormitórios para a obtenção de espaços mais 

amplos destinados às exposições, bastante corajosa, mostra-se invasiva do ponto de vista 

conservativo: a única forma de preservar o testemunho da divisão entre os ambientes em 

que se interviu foi deixar visível as espaletas entre cada um deles, bem como os diferentes 

pisos e forros dos dormitórios ali existentes, como referência material e imaterial da antiga 

organização do espaço.  

O novo uso do palacete e a nova demanda de usuários exigiam que fosse pensado um novo 

acesso – a escada e o elevador existentes não supririam as condições de segurança e 

acessibilidade para os que utilizariam o prédio. Houve, então, a necessidade da 

incorporação de um novo sistema de circulação vertical, composto por escada e elevador,  
                                                             
343 Cf. a ficha de estudo do Palacete das Artes Rodin Bahia, Volume II, Apêndice 1. 
344 Os elementos decorativos que compõem a edificação são: platibandas, balaústres, medalhões, rosetas, 
colunas e capitéis, espelho d’água, pináculos. Varandas, guarda–corpos balaustrados, escadas, balcões e 
saliências criam a composição de volumes da fachada. O casarão também possui alguns equipamentos 
importados como o elevador, louças sanitárias, vidros, cristais, mármores, ladrilhos e ferragens.  
345 A planta é organizada ao longo de um corredor central que distribui os ambientes com certa liberdade formal, 
sem ser simétrica. O segundo pavimento conta com dez dormitórios divididos nas duas alas organizadas pelo 
corredor. 
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Figuras 163 e 164  – Plantas do Palatece das Artes Rodin Bahia, antes e depois da 
intervenção (em destaque, a indicação em vermelho da área onde foram operadas as 

demolições. Fonte: acervo do escritório Brasil Arquitetura 
 

Figura 165  – Salão expositivo criado a partir da 
demolição das paredes divisórias dos 

dormitórios do segundo pavimento. Foto da 
autora 
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que resultou em um bloco de concreto encravado na parte posterior do palacete. A escolha 

desse local não interferiria nos espaços que seriam criados para a exposição, não atingiria a 

estrutura da cobertura e atenderia aos três pavimentos da edificação. No entanto, a inserção 

do novo foi ganhando força ao longo do desenvolvimento do projeto e a existência de um 

edifício novo nos fundos do lote motivou a volumetria adotada para a inclusão da nova 

escada e elevador e, ainda, provocou algumas demolições no edifício preexistente, em uma 

interação de contraste entre arquiteturas de diferentes tempos. Através da observação dos 

croquis, poderia ter sido escolhida uma solução de circulação vertical em que o volume novo 

só tocasse o antigo nos pontos de ligação com o prédio histórico, preservando melhor a 

unidade externa do palacete antigo.  

Com exceção do Centro de Educação e Cultural KKKK346, todos os projetos de intervenção 

analisados partiram de um uso pré-determinado, prática bastante recorrente no Brasil e que 

dificulta a preservação do edifício histórico.  

Ao tomarem conhecimento do antigo conjunto da imigração japonesa existente em Registro, 

SP, os arquitetos Marcelo Ferraz e Francisco Fanucci colocam em exercício a “prática 

política do projeto”, conforme explica o próprio arquiteto Marcelo Ferraz: 

nós criamos a oportunidade e desenvolvemos a prática política do projeto: 

montamos o projeto, vamos até o cliente, vendemos a necessidade da ideia, 

ajudamos a montar o programa, vamos atrás de verba e promovemos todo 

o necessário para a construção. Ou seja, a arquitetura nasce do zero, 

totalmente da nossa vontade347.  

  

                                                             
346 Cf. a ficha de estudo do Centro de Educação e Cultura, Volume II, Apêndice 1. 
347 FERRAZ, Marcelo C. Preservação da vida. Entrevista concedida à Simone Sayegh. Arquitetura e Urbanismo, 
São Paulo, ano 20, n. 130, p. 48-51, jan. 2005, p. 50. 

Figuras 166 e 167 – Demolição da antiga 
varanda para implantação da nova circulação 

vertical no palacete. Fonte: Acervo do 
escritório Brasil Arquitetura. 
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Figura 168 – Execução da nova circulação vertical no Palacete das Artes Rodin Bahia. Fonte: 
Acervo do escritório Brasil Arquitetura. 

Figura 169 – Execução da nova circulação 
vertical no Palacete das Artes Rodin Bahia. Fonte: 
Acervo do escritório Brasil Arquitetura, foto Nelson 

Kon 
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Parece uma tarefa simples, mas a efetiva viabilização da recuperação do Conjunto KKKK se 

desenrolou por aproximadamente dez anos, tempo esse decorrido entre os primeiros 

contatos com os responsáveis locais até a inauguração do conjunto. Após levantamentos, 

estudos e elaboração de um programa, teria início a peregrinação por órgãos públicos, na 

tentativa de viabilizar o projeto348. O novo arranjo interno, para distribuição dos novos 

ambientes e adequação aos novos usos, procura respeitar o desenho da arquitetura 

existente. Paredes e lajes são dispostas de forma a não interferir no assentamento das 

alvenarias e disposição das aberturas. Todas as divisões internas tentam seguir a marcação 

das arcadas em alvenaria, procurando preservar a organização fabril do antigo conjunto e 

suas características estéticas. 

No grupo “c)” –Obras com acréscimo de uso após a intervenção – encontramos as duas 

estações de trens, Estação da Luz e Estação Júlio Prestes, ambas em São Paulo, e que, 

apesar de funcionarem como estação de passageiros, cederam parte de sua área para 

outros usos, em uma ação que visava o retorno econômico para a própria manutenção do 

prédio histórico e a garantia de usufruto da preexistência histórica.  

Os novos usos foram inseridos sem impedir o antigo funcionamento, porém, na Luz349 nota-

se a dificuldade de adequar espaços estreitos e bastante compartimentados em ambientes 

expositivos. Foi cedido à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, pela Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), mais da metade da área da edificação para a 

implantação de um museu que se pode chamar de mais “digital” que “real”. Os antigos 
                                                             
348 Os arquitetos montaram um estudo hipotético: o primeiro estudo era baseado em um programa para um 
centro de educação e cultura, semelhante ao Sesc Pompeia, mas em escala menor. O programa foi fechado com 
atividades distintas, mas bem definidas – Centro de Formação de Professores da Rede Estadual, Centro de 
Convivência dos Habitantes de Registro e Memorial da Imigração Japonesa do Vale do Ribeira –, que foram 
distribuídas nos prédios já existentes. O teatro–auditório, a ser usado por todas as atividades, mereceu uma 
edificação nova. 
349 Cf. a ficha de estudo da Estação da Luz/Museu da Língua Portuguesa, Volume II, Apêndice 1. 

Figura 170 – Centro de Educação e Cultura 
KKKK na década de 1990. Fonte: Acervo do 
escritório Brasil Arquitetura. 
 

Figura 171 – Primeiro estudo realizado para o 
Centro de Educação e Cultura KKKK. Fonte: 
Acervo do Escritório Brasil Arquitetura. 
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elementos arquitetônicos que compunham estes espaços – pisos de madeira, forros 

trabalhados, as próprias portas e janelas – dão lugar a uma profusão de imagens, sons, luz, 

efeitos especiais em uma museografia multimídia. A área poderia ter sido utilizada para 

atividades ligadas ao aspecto funcional da estação.  

A implantação de espaços museográficos com recursos multimídia não dialoga bem com um 

monumento que deve ser conservado, revelado e valorizado pelas suas características 

artísticas e históricas, objeto principal de um projeto de restauro. Porque, ao transformar os 

espaços em imagens e sons que interagem com o público, foi perdida a imagem do 

monumento que não é só aquela externa, mas também representada pela articulação de 

seus espaços e da relação dos mesmos com o restante do conjunto. 

Quando o novo uso não é compatível com a estrutura do edifício preexistente, a 

preservação do mesmo se torna mais difícil e delicada em uma ação de intervenção. A 

implantação do Museu da Língua Portuguesa nos espaços administrativos da Estação da 

Luz é um exemplo disso, ainda mais considerando que a estação estava em pleno 

funcionamento e não se fazia necessário um novo uso que, no caso, apenas contribuiu para 

a descaracterização do bem cultural. O museu da Língua Portuguesa poderia  ser abrigado 

em qualquer outro local.  

Segundo Beatriz Kühl, parecerista sobre o projeto por requisição do Ministério Público 

Federal, o anteprojeto apresentado tinha um caráter mais invasivo em relação à 

preservação da edificação: 

desconsiderava amplamente os elementos do interior do edifício, 

eliminando-os em sua quase totalidade, e alterava a volumetria do edifício. 

Ademais, não foi formulado o conteúdo e o programa de utilização do 

prédio, ou seja, apresentava-se um projeto que implicava mudanças 

Figura 172 – Galerias expositivas do Museu da 
Língua Portuguesa. Foto da autora  
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substanciais, com um uso nominal de centro de referência da língua 

portuguesa, mas o programa detalhado não existia350. 

Por solicitação dos órgãos de preservação das instâncias (municipal, estadual e federal no 

qual a edificação é tutelada), foi reformulado o programa e criada uma nova proposta 

conceitual para intervenção no prédio, agora respeitando regras preestabelecidas: 

preservação rigorosa da ala oeste, não atingida pelo incêndio de 1946; concentração das 

modificações na ala leste (reconstruída entre 1947 e 1951); não alteração da volumetria; 

definição do programa de utilização351.  

Nas extremidades de ambas as alas, exatamente onde estão as torres que coroam o prédio, 

foram incorporados quatro elevadores (dois em cada uma) para a circulação dentro do 

edifício. Suas estruturas são metálicas, com fechamento em vidro, e sua inclusão no prédio 

só foi possível através da abertura de vãos nas lajes. Essa intervenção implicou na 

eliminação de pisos e forros originais da ala oeste. 

Já na Estação Júlio Prestes352, o uso não é completamente adequado ao monumento, mas 

a criatividade do projeto e as soluções encontradas para preservar elementos essenciais 

minimizam os impactos da incorporação de uma sala de concertos no pátio central da 

estação de trens. 

São nas escolhas entre intervir e valorizar o bem, ou deixá-lo sem uso e abandonado, que 

as relações entre a preexistência histórica e a arquitetura do presente estabelecem 

conexões de continuidade temporal. Uma ação crítica em relação à intervenção, pautada no 

respeito pelos valores históricos e artísticos do monumento pode e deve ser completada 

                                                             
350 KÜHL, Beatriz M. Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização: problemas teóricos de 
restauro. Cotia: Ateliê Editorial, 2008, p.187. 
351 Idem, p.188. 
352 Cf. a ficha de estudo da Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo, Volume II, Apêndice 1. 

Figuras 173 e 174 – Museu da Língua 
Portuguesa: elevadores implantados nas 
extremidades do prédio. Fotos da autora 
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com a criatividade do arquiteto restaurador para que a continuidade dos tempos seja 

estabelecida sem prejuízo para cada uma das épocas válidas e reconhecidas do bem 

edificado. 

 

 O papel do cliente  

Vimos que o objetivo primeiro de uma restauração arquitetônica é a conservação do 

monumento em suas características autênticas e a transmissão das mesmas às gerações 

futuras. É a partir desse ponto que um leque de proposições surge como forma de encontrar 

a melhor destinação útil ao edifício antigo, quando sua função original não pode ser mantida.  

Também enfatizamos, no item anterior, a importância do uso do monumento e sua relação 

com a operação de intervenção. A história do campo disciplinar do restauro nos mostra, 

assim como as cartas e as prescritivas internacionais consolidadas direcionam, que o 

estudo do monumento e a análise histórico-crítica de sua situação atual (no momento da 

intervenção) deve guiar a escolha da nova função. 

Como detectamos, essa não é a situação do cenário brasileiro – a determinação da nova 

função do edifício e, muitas vezes, como ela será implantada no monumento, não leva em 

conta as características do bem a partir de um estudo aprofundado que deve direcionar a 

intervenção. 

A solicitação para a intervenção em uma preexistência, nas últimas três décadas no Brasil, 

está associada ao setor público, em geral aos órgãos municipais. Em menor escala, vemos 

a iniciativa privada, como por exemplo a Fundação Roberto Marinho, operando em prol do 

patrimônio nacional. 
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Segundo Bellini, a prática da intervenção estava, anteriormente, limitada aos objetos 

escolhidos como testemunho de um momento histórico ou representativo pelas suas 

características formais. A ampliação do conceito – bem cultural –, e os novos significados 

atrelados a ele, implementaram uma nova situação de tutela, associando plano técnico, 

administrativo, político e econômico353. 

Fazendo um paralelo com a situação brasileira, encontramos uma situação similar quando, 

nos anos 1970, inicia-se a descentralização das tarefas do Iphan, detentor da maioria das 

intervenções no território nacional. Após esse período, e até mesmo inserindo-se no 

contexto mundial, o Brasil vê crescer o número de intervenções no patrimônio edificado, em 

geral solicitações de prefeituras e Governos do Estado, mas, por vezes, de inciativa privada. 

De acordo com Gina Gomes Machado, um fator que propiciou a participação da sociedade 

civil nas questões do patrimônio, e sua consequente preservação, foi a redemocratização do 

país na década de 1980354. Machado coloca que 

os recursos da iniciativa privada, sobretudo os das grandes empresas e 

instituições financeiras, têm sido aplicados majoritariamente em institutos 

constituídos para o gerenciamento de projetos próprios. Recursos 

direcionados a instituições públicas responsáveis por significativos acervos 

patrimoniais são mais raros ou modestos. Estamos longe de constituir 

                                                             
353 BELLINI, Amedeo. I beni culturali: intervento pubblico e privato. Atti del Convegno di Bressanone “Scienza e 
Beni Culturali”, Bressanone, 1988. 
354 MACHADO, Gina Gomes. A sociedade civil e a preservação do patrimônio – desafios e perspectivas. In: 
CARVALHO, Claudia S. Rodrigues; GRANATO, Marcus; BEZERRA, Rafael Zamorano; BENCHERIT, Sarah 
Fassa (orgs.). Um olhar contemporâneo sobre a preservação do patrimônio cultural material. Rio de Janeiro: 
Museu Histórico Nacional, 2008, p. 278. 
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entidades de apoio e de financiamento como as inúmeras que existem em 

outros países, sobretudo as fundações355. 

No caso do Brasil, nessas últimas 30 décadas, vemos que há uma preponderância dos 

clientes públicos. Dentre os estudos de caso analisados destacamos 24 projetos de 

solicitação pública, sete de solicitação privada e um, o Centro de Educação e Cultura KKKK, 

que partiu da iniciativa dos próprios arquitetos autores a ideia da intervenção. 

Nesse caso, no entanto, a intervenção só se consolidou com o financiamento do Governo do 

Estado em parceria com a Prefeitura Municipal de Registro, mas é um dos poucos casos 

aonde o estudo do monumento veio primeiro que a determinação do uso – caso raro no 

Brasil. 

Complementando o que foi colocado no item anterior, a história da recuperação e 

readequação do Centro de Educação e Cultura KKKK começa por volta de 1990, quando o 

arquiteto Marcelo Ferraz aceitou o convite de Lina Bo Bardi para representar Pietro Maria 

Bardi em um evento realizado exatamente em um dos galpões do KKKK: 

o evento foi num pedacinho do KKKK que funcionava no galpão 3 e 4, uma 

espécie de centro para velhos e era um lugar muito triste, azulejado, sem 

nenhuma janela. Os outros dois galpões estavam meio abandonados e 

entre eles tinha uma escolinha, uma sala de aula para curso tipo Mobral 

noturno. Eu fiquei impressionado com o conjunto, que já era tombado, e, 

                                                             
355 MACHADO, Gina Gomes. A sociedade civil e a preservação do patrimônio – desafios e perspectivas. In: 
CARVALHO, Claudia S. Rodrigues; GRANATO, Marcus; BEZERRA, Rafael Zamorano; BENCHERIT, Sarah 
Fassa (orgs.). Um olhar contemporâneo sobre a preservação do patrimônio cultural material. Rio de Janeiro: 
Museu Histórico Nacional, 2008, p. 279. 
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quando voltei, falei para Lina ‘a gente precisa fazer alguma coisa, e tal’, mas 

não foi adiante. A Lina não chegou a ir até lá, morreu em 1992356. 

O projeto do Centro de Educação e Cultura KKKK, e muitos outros que passaram pelas 

mãos do Brasil Arquitetura, é um exemplo de como os arquitetos se deparam com o 

enfrentamento do programa, a discussão e defesa em torno do que é melhor para o projeto. 

O Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro357 também tem uma história semelhante 

ao do Centro de Educação e Cultura KKKK. A ideia do projeto surgiu quando os arquitetos 

projetavam a nova unidade do Hipermercado Extra no térreo e primeiro andar das antigas 

instalações da cervejaria Hanseática. Conhecendo a importância da edificação para o bairro, 

sugeriram que o Grupo Pão de Açúcar, o então cliente, cedesse à Prefeitura Municipal da 

Cidade do Rio de Janeiro a parte alta do prédio para utilização cultural, já que seu uso como 

supermercado era inapropriado358. 

A maioria dos projetos que formam nosso objeto empírico foi solicitada pelos entes públicos, 

prefeituras ou governo de Estado, alguns inseridos em planos de recuperação de áreas 

degradadas, como é o caso: das residências da Ladeira da Misericórdia, que fazia parte do 

Plano de Recuperação do Centro histórico de Salvador; da Pinacoteca de SP, do Museu da 

Língua Portuguesa e da Sala São Paulo, inseridos na área de requalificação da Região da 

Luz; o Shopping da Alfândega, âncora da revitalização da parte sul da ilha do Recife; e o 

MAR Rio de Janeiro, que faz parte do Projeto Porto Maravilha e da preparação da cidade 

para os Jogos Olímpicos de 2016. 

                                                             
356 Depoimento do arquiteto Marcelo Ferraz em entrevista à autora, dia 07 de abril de 2008. 
357 Cf. a ficha de estudo do Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro, Volume II, Apêndice 1. 
358 MELENDEZ, Adilson, Para valorizar o movimento. Projeto Design, n. 301, março 2005. Disponível em 
<http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/luiz-antonio-rangel-e-ricardo-macieira-centro-coreografico-04-04-
2005.html> Acesso em 01 out. 13. 

Figuras 175 e 176 – Centro Coreográfico da cidade 
do Rio de Janeiro e supermercado Extra que 

dividem o espaço da antiga cervejaria Hanseática. 
Fotos da autora 
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A introdução da participação da sociedade com iniciativas que visam a conservação de seus 

monumentos introduz um novo aliado no campo da preservação e diversifica o modus 

operandi ao promover a constituição de parcerias entre o público e o privado. 

É o caso do Palacete das Artes/Rodin Bahia. O artista plástico baiano Emanoel Araújo, 

então diretor da Pinacoteca de São Paulo por ocasião da exposição de Rodin, e Jacques 

Vilain, diretor do Museu Rodin de Paris, tiveram a ideia da parceria e vinda de uma filial do 

museu para o Brasil, quando Vilain conheceu Salvador. A intenção foi apresentada ao 

governador da Bahia, César Borges, e ao Secretário de Cultura, Paulo Gaudenzi, pelo 

próprio Emanoel, através de carta enviada em 12 de outubro de 2001359. A proposta se 

materializou em projeto envolvendo, nas decisões, os representantes do Museu Rodin de 

Paris, que argumentavam sobre os aspectos técnicos do projeto, e o governo do Estado da 

Bahia, financiador da intervenção no prédio escolhido. 

Outro exemplo de parceria entre instituição pública e privada é a intervenção na Estação da 

Luz, que contou com a proposta da Fundação Roberto Marinho em abrigar, no edifício, um 

centro de referência e valorização da língua portuguesa – o Museu da Língua Portuguesa. 

Em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e a doação, por parte da 

CPTM, de parte do edifício administrativo para a ação, o projeto se concretizou em uma 

intervenção dos arquitetos Paulo e Pedro Mendes da Rocha e financiamento pela Lei 

Rouanet do Ministério da Cultura. 

Nessas ações ficam claras algumas posturas: existe a preocupação em conservar 

representantes de memória coletiva, mas, por outro lado, há um forte desejo de visibilidade 

                                                             
359 ARAÙJO, Emanoel. Museu Rodin da Bahia, uma possibilidade, uma sinopse (carta ao governador do Estado 
da Bahia, datada de 12 de outubro de 2001) In: GOVERNO do Estado da Bahia; Secretaria da Cultura e 
Turismo; Empresa de Turismo da Bahia S.A. – Bahiatursa; Sociedade Cultural Auguste Rodin. Museu Rodin 
Bahia: estratégia de ação e desenvolvimento. Série Obras Institucionais, 2003, p. 47– 48. 
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da(s) instituição(ões) dentro do cenário nacional, como propagadoras dos sistemas de 

cultura.  

Os clientes públicos assumem, diante da sociedade, a responsabilidade pela preservação e 

conservação dos monumentos do país, pois são detentores dos mecanismos de proteção, 

através da implementação de políticas de controle do boom imobiliário e a expansão urbana, 

e os impactos ambientais nas preexistências históricas. Através de suas Secretarias de 

Cultura, têm os subsídios para a criação de programas de educação patrimonial e 

valorização da memória. 

Ressaltamos que existem vantagens e desvantagens em intervenções que tem clientes 

públicos e/ou privados: com os primeiros, existe a facilidade de tramitação dos projetos para 

aprovação dentro dos órgãos de tutela (quando é o caso), e o valor de investimento 

geralmente é mais alto. Por outro lado, existe a burocracia dos entes administrativos do qual 

os arquitetos estão livres quando trabalham com clientes privados. Os clientes públicos 

também detêm os meios de manutenção do monumento mais eficazes, pois podem instituir 

leis e decretos de proteção do entorno, de mudanças de sistema viário, melhorias na 

paisagem adjacente ao monumento no qual se está intervindo, algo que não acontece com 

a inciativa privada. 

 

 Os arquitetos autores da intervenção 

O recorte temporal das últimas três décadas de intervenções para fins de seleção das obras 

a serem analisadas propiciou um alcance bastante abrangente relacionado à formação dos 

arquitetos autores das obras, período que se caracteriza por profissionais formados no 
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período anterior a construção de Brasília360, em um momento de consolidação tanto da 

arquitetura moderna brasileira quanto das questões ligadas à identidade e memória; 

arquitetos formados no período da Ditadura Militar; e, no pós-ditadura. 

De acordo com Ana Paula Farah, a formação do campo disciplinar do restauro arquitetônico 

é fundamental para o papel do arquiteto cujo campo de ação será a sociedade 

contemporânea361. Compartilhamos a ideia com a autora: a formação é problema central362. 

Farah esclarece que, diante de exigências significativas e de um mercado que desconhece 

os critérios essenciais para lidar com o patrimônio, se o arquiteto não tiver uma base 

formativa séria, teórica e técnica em restauração de monumentos, veremos “resultados 

danosos” e posturas projetuais “obsoletas”363. 

No âmbito italiano, onde a disciplina de “Restauro dei Monumenti” foi inserida junto com a 

fundação da Faculdade de Arquitetura de Roma364, já na década de 1920, mesmo diante da 

formação especializada e do alto nível do debate acerca do tema, alguns dos principais 

                                                             
360 Adotamos aqui a “periodização” bastante esclarecedora, difundida pela autora Maria Alice Junqueira Bastos, 
sobre os rumos da arquitetura brasileira em seu livro, derivado de sua tese de doutorado: Pós-Brasília – Rumos 
da Arquitetura Brasileira. São Paulo: Perspectiva: Fapesp, 2003. 
361 FARAH, Ana Paula. Restauro Arquitetônico: a formação do arquiteto-urbanista no Brasil para preservação do 
patrimônio edificado – o caso das escolas do Estado de São Paulo. 2011. Tese (Doutorado em Arquitetura e 
Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 35. 
362 Durante o estágio sanduíche proporcionado pela CAPES, a autora pode passar um ano estudando, junto à 
“Sapienza” Università di Roma, frequentando aulas do curso de graduação (Restauro Architettonico, Caratteri 
costruttivo dell’architettura storica e problemi di restauro) e da Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e 
del Paesaggio (Storia del Restauro, Restauro Urbano, Restauro dei Monumenti, Laboratorio di Sintesi 
Progettuale per il Restauro); participando de seminários e encontros e dos canteiros de restauro e escavações 
arqueológicas. A experiência, que a princípio tinha como objetivo a complementação do doutorado e seu 
aprofundamento teórico, foi enriquecedora, pode completar sua formação acadêmica e proporcionou o 
entendimento de que conhecimento técnico e metodológico no trato com os monumentos é fundamental para o 
arquiteto-restaurador. 
363 FARAH, Ana Paula, op. cit..p. 36. 
364 Inicialmente denominada, Scuola Superiore di applicazione per Ingegneri. VARAGNOLI, Claudio. Restauro: la 
formazione per gli architetti. Materiali e Strutture. Problemi di conservazione. Roma, anno IV, numeri 7-8, 2006, p. 
223. 
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estudiosos do campo enfatizam que a formação do arquiteto-restaurador é o ponto de 

convergência para a preparação do profissional que lidará com propostas que ligam 

permanência e inovação. 

Carbonara julga o problema da má formação do arquiteto como uma das principais causas 

de degradação dos bens de valor histórico e artístico365. Para Jukka Jokilehto, um dos 

principais problemas do restauro é a comunicação entre as diversas disciplinas envolvidas 

em uma intervenção e a formação dos profissionais ligados a cada uma delas366. 

Se a Itália, que tem como tradição o ensino de restauro e que vem debatendo há tempo o 

tema, coloca como uma das questões fundamentais para uma correta intervenção de 

restauro a formação do arquiteto, podemos, então, concluir que a situação brasileira é 

preocupante.  

Em sua tese de doutorado, Ana Paula Farah tece um quadro da formação do arquiteto no 

âmbito do restauro e da tutela do patrimônio e analisa alguns estudos de caso, donde 

conclui que a preparação do arquiteto para a projetação onde há a interação do antigo e do 

novo é ainda incipiente. 

Hoje, o Brasil possui, na Bahia e em Pernambuco, cursos de especialização com incentivo 

do Iphan e da Unesco. Em São Paulo e Belo Horizonte, o tema está restrito à pós-

graduação; Ouro Preto possui um curso técnico.367 

                                                             
365 CARBONARA, Giovanni. Restauro: nodo centrale è la formazione. Rivista Bimestrale dell’Ordine degli 
architetti di Roma e Provincia. Roma, n.84, 2009, p. 31. 
366 JOKILEHTO, Jukka. Sull’insegnamento nel campo del restauro dei monumenti in vari paesi. Restauro. 
Quaderni di Restauro dei Monumenti e di urbanistica dei Centri Antichi. Napoli: Edizioni Cientifiche Italiane, n. 94, 
novembre-dicemre 1987, p. 102. 
367 FARAH, Ana Paula. Restauro Arquitetônico: a formação do arquiteto-urbanista no Brasil para preservação do 
patrimônio edificado – o caso das escolas do Estado de São Paulo. 2011. Tese (Doutorado em Arquitetura e 
Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, p. 43. 
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Mas, ainda há uma longa jornada para que a formação do arquiteto no âmbito do restauro 

arquitetônico adquira propriedades técnicas, teórica e prática. Até 1994, quando foi 

aprovada a reforma curricular que inseria uma disciplina ligada à preservação e 

conservação de monumentos, não havia qualquer referência a uma disciplina ligada ao tema 

nas grades curriculares dos cursos de graduação. 

Lembramos que o curso de Arquitetura no Brasil, originalmente ligado aos cursos de 

Engenharia ou de Belas Artes, tornou-se autônomo em 1930, tendo como pioneira a Escola 

de Arquitetura de Minas Gerais368. Segundo a pesquisadora Ana Paula Farah, a fase mais 

intensa de criação autônoma desse curso se deu entre 1945 e 1960369, nas unidades da 

Faculdade Nacional de Arquitetura do Rio de Janeiro (1945); na Universidade Mackenzie 

(1947), na Universidade de São Paulo (1948), na Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (1952), na Faculdade de Arquitetura na Bahia (1959). 

Dentre os arquitetos envolvidos nas intervenções estudadas não encontramos nenhuma 

prevalência de uma ou outra Universidade370, porém, e até mesmo pelo recorte definido por 

este estudo (1980-2010), observa-se que o grupo pertencente aos arquitetos formados a 

partir de 1970 são os que estão em plena atividade no presente momento. 

                                                             
368 FARAH, Ana Paula. Restauro Arquitetônico: a formação do arquiteto-urbanista no Brasil para preservação do 
patrimônio edificado – o caso das escolas do Estado de São Paulo. 2011. Tese (Doutorado em Arquitetura e 
Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, p. 53.  
369 Idem, p. 53. 
370 Destacam-se arquitetos formados pelas principais instituições de ensino no país, localizadas em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Dentro desse elenco, é fundamental enfatizar a importância de alguns deles: 
Paulo Ormindo de Azevedo, que se especializou no ICCROM (1969) de Roma e, em seguida, realizou seu 
doutorado em restauro e conservação de monumentos na Scuola de Specializzazione della “Sapienza” 
Università di Roma (1970)  e que, retornou ao país em 1971 com uma bagagem inédita no meio profissional o 
que o levou a ministrar cursos de aperfeiçoamento em todo Brasil (informação pessoal) e, alguns anos mais 
tarde, a participar ativamente das atividades do CECRE – Curso de Especialização em Conservação e 
Restauração de Monumentos e Conjuntos Históricos na UFBA; Maria Luiza Dutra, co-autora da intervenção no 
Instituto Moreira Salles juntamente com Walter Menezes Arruda, especializou-se no ICCROM – Roma em 1980; 
Rodrigo Meniconi, responsável pela intervenção no Centro Cultural do Caraça, em 1981-1984. 
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Até então, no ambiente profissional, Lina Bo Bardi era um dos poucos profissionais da área 

que possuía familiaridade com os temas ligados à conservação e restauração dos 

monumentos, pois vinha de uma formação italiana, tendo sido aluna de Giovannoni371, além 

de participar dos debates do pós-guerra italiano. A arquiteta, mesmo estabelecida em São 

Paulo, em 1947, continuou a manter contato com a cultura italiana do restauro, fato 

confirmado por suas incursões no restauro crítico, quando de sua atuação no solar do 

Unhão em Salvador.   

Boa parte dos arquitetos autores das intervenções em análise está inserida em um período 

de mudança do discurso da arquitetura contemporânea nacional, quando, não mais o Rio de 

Janeiro, mas, sim, a produção paulista passa a se destacar no cenário nacional. Segundo 

Maria Alice Junqueira Bastos, 

na implantação da arquitetura moderna no Brasil, o discurso de Lucio Costa, 

que ligou a arquitetura moderna à criação da identidade nacional e à missão 

modernizadora e civilizatória do país, foi fundamental como respaldo teórico 

e justificativa da arquitetura moderna brasileira, notadamente a Escola 

Carioca. Mais tarde, foi a vez da produção paulista, unida em torno da 

questão da soberania nacional, o projeto (desenho), como instrumento da 

soberania, ideário desenvolvido por Artigas e Flávio Motta372. 

A autora admite que os novos rumos da arquitetura brasileira no período pós-Brasília podem 

ser analisados com base em aspectos políticos, arquitetônicos e urbanísticos. No âmbito 

político, a instauração do regime militar, com o golpe de 1964, “representou o fim da política 

                                                             
371 FARAH, Ana Paula. Restauro Arquitetônico: a formação do arquiteto-urbanista no Brasil para preservação do 
patrimônio edificado – o caso das escolas do Estado de São Paulo. 2011. Tese (Doutorado em Arquitetura e 
Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
372 BASTOS, Maria Alice Junqueira. Pós-Brasília – Rumos da Arquitetura Brasileira. São Paulo: Perspectiva: 
Fapesp, 2003, p. 249. 
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de conciliação ideológica” e a “repressão cultural imposta pelo novo regime trouxe sérias 

consequências para a arquitetura por sua atuação sobre a universidade”373. Ainda de acordo 

com Junqueira Bastos, do ponto de vista urbanístico é hegemônica no período a “instituição 

da ideia de planejamento e reforma urbana” 374.  

Em um segundo grupo de arquitetos, notamos uma preponderância das Escolas das 

principais cidades do sudeste brasileiro – São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte – e da 

Universidade de Porto Alegre. Dentre seus representantes, ressaltamos os arquitetos 

Marcelo C. Ferraz e Francisco Fanucci e sua ligação à Lina Bo Bardi375 (consideramos que o 

convívio com a arquiteta italiana proporcionou a eles uma formação paralela recebida 

àquela da FAU-USP) e  Maria Luiza Dutra e Rodrigo Meniconi376 que, em uma temporada 

em Roma, na década de 80, se especializaram em restauro em um momento que 

observamos um crescimento dos projetos de intervenção em edificações preexistentes 

realizados fora do domínio dos órgãos públicos. 

A ideia de planejamento e reforma urbana, também inerente a este debate nos anos da 

repressão, colocaria os arquitetos de frente à problemática dos centros históricos e às 

preexistências emergentes nessas zonas degradadas. 

                                                             
373 BASTOS, Maria Alice Junqueira. Pós-Brasília – Rumos da Arquitetura Brasileira. São Paulo: Perspectiva: 
Fapesp, 2003, p. 04-05. 
374 Ibidem,  p. 04. 
375 Cf. dissertação de mestrado da autora: NAHAS, Patricia Viceconti. Brasil Arquitetura: memória e 
contemporaneidade: um percurso do Sesc Pompéia ao Museu do Pão (1977-2008). 2008. 
Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Pós-graduação da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, São Paulo, 2008. 
376 Rodrigo Meniconi e Maria Luiza Dutra buscaram especializar-se em temas ligados ao restauro, no ICCROM 
de Roma, no inicio da década de 1980. 
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O I Encontro de Governadores, realizado em 1970 (Brasília)377, foi um dos primeiros acenos 

para o reconhecimento da falta de especialização dos técnicos ligados à preservação e 

conservação dos monumentos e à necessidade de corrigir essa deficiência através de 

medidas conjuntas entre Estados, Municípios e Iphan.  

No ano seguinte, no II Encontro de Governadores para a Promoção do Patrimônio Histórico, 

Artístico, Arqueológico e Natural do Brasil, em parceria com o Ministério da Cultura e o 

Iphan, em Salvador, reitera-se, entre outras discussões, a importância da especialização, 

recomendando o: 

aproveitamento remunerado de estudantes de arquitetura, museologia e 

arte, para a formação do corpo de fiscais na área de comércio de bens 

móveis de valor cultural. Recomenda-se a convocação do Conselho 

Nacional de Pesquisa da CAPES para o financiamento de projetos de 

pesquisas e de formação de pessoal especializado, com vistas ao estudo e 

à proteção dos acervos naturais e de valor cultural. 

Recomenda-se que sejam criados, no âmbito das universidades brasileiras, 

centros de estudo dedicados à investigação do acervo natural e de valor 

cultural em suas respectivas áreas de influência, com a planificação, em 

sentido nacional, do Departamento de Assuntos Culturais do MEC, através 

dos seus órgãos específicos378. 

A semente lançada com o convênio entre o Condephaat, a Secretaria de Esportes e 

Turismo e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – que promoveu a 

                                                             
377 1o Encontro dos Governadores de Estado, Secretários Estaduais da Área Cultural, Prefeitos de Municípios 
Interessados, Presidentes e Representantes de Instituições Culturais, realizado em Brasília, em abril de 1970. 
Fonte: portal. Iphan.gov.br. 
378 Compromisso de Salvador, no II Encontro  de Governadores para a Promoção do Patrimônio Histórico, 
Artístico, Arqueológico e Natural do Brasil, p. 3. Fonte: portal.iphan.gov.br. 
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realização do curso “Restauração e Conservação de Monumentos e Conjuntos Históricos” –, 

propiciou novos frutos quatro anos mais tarde, quando a FAU-USP realizou o curso de 

Especialização “Patrimônio Ambiental Urbano”, organizados por Carlos A. C. Lemos e Maria 

Adélia de Souza, tendo como professores James Marston Fitch, da Universidade Columbia, 

Adriano La Regina, superintendente de Antiguidades de Roma, e os professores brasileiros 

Milton Santos, Ulpiano Bezerra de Menezes, Aziz Ab Saber, José Afonso de Souza379. 

Um dos arquitetos do nosso elenco, Geraldo Gomes da Silva, foi aluno do curso de 

especialização realizado em 1978, onde teve a oportunidade de realizar um estudo para o 

restauro do Mercado de São José, em Recife PE, e que mais tarde viria a se materializar na 

intervenção de 1986. 

Mas a efetiva reestruturação do currículo dos cursos de graduação com a implantação da 

disciplina denominada Técnicas Retrospectivas, que tem como objetivo o estudo da 

conservação, restauro, reestruturação e reconstrução de edifícios e conjuntos urbanos380, só 

viria a ocorrer com a Portaria 1770, de 21 de dezembro de 1994.  

Beatriz Kuhl381 e Ana Paula Farah têm indicado que a questão da formação é um problema 

primordial para os arquitetos que devem lidar com intervenções em bens de interesse 

histórico e artístico. A implantação da disciplina de Técnicas Retrospectivas ainda é uma 

ação ínfima perto do que seria um estudo adequado de restauro arquitetônico para a 

formação do arquiteto urbanista. 

                                                             
379 FARAH, Ana Paula. Restauro Arquitetônico: a formação do arquiteto-urbanista no Brasil para preservação do 
patrimônio edificado – o caso das escolas do Estado de São Paulo. 2011. Tese (Doutorado em Arquitetura e 
Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, p. 78. 
380 Ibidem, p. 61. 
381 KÜHL, Beatriz M. Ética e responsabilidade na preservação do patrimônio cultural. Disponível em  
http://www.abracor.com.br/novosite/downloads/textobeatrizmk.pdf. Acesso em 26 jan. 2014. 
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Além da formação acadêmica, alguns arquitetos estão ou estiveram ligados às questões do 

patrimônio através de atividade profissional desenvolvida junto aos órgãos de preservação – 

Glauco Campello (Iphan-RJ e membro do Icomos), Paulo Ormindo (Iphan-BA), Maria Luiza 

Dutra (Departamento do Patrimônio Histórico de São Paulo/DPH-SP), Antônio Luiz Dias de 

Andrade (Condephaat e Iphan/SP), Marcos Carrilho (Iphan-SP) e Haroldo Gallo (Iphan -SP 

e Condephaat). Seu aprendizado se deu na prática e por estudos complementares 

realizados por iniciativa pessoal. 

A inserção dos autores das intervenções nos meios de discussão de preservação não é um 

atestado de que a sua intervenção terá completo êxito ao ser confrontada com as 

prescritivas e critérios vigentes do campo disciplinar do restauro, uma vez que este é fruto 

de uma interpretação dessas normativas e está associada ao juízo crítico da obra onde se 

dará a intervenção, em seus aspectos estéticos e históricos. Porém, estar inserido em um 

fértil campo de discussão deve favorecer os meios para uma avaliação assertiva e objetiva.  

Segundo Kuhl,  

uma vez que o bom senso é algo que não se encontra na prática, é 

essencial que quem trabalha na área atue com rigor, disciplina e prudência, 

embasado em coerência conceitual, fundamentada no rigor metodológico 

próprio às humanidades, que não deve ser confundido, porém, com 

obsessão metodológica, que leva a uma estagnação estéril do pensamento, 

algo que não deve jamais ocorrer. Deve-se atuar com a consciência de que 

é necessário articular os saberes oferecidos pelos vários campos – 

humanidades e ciências naturais – e com plena ciência da responsabilidade 
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social envolvida, pois são sempre bens únicos, não repetíveis e que são 

suporte do conhecimento e da memória coletiva382. 

No grupo de arquitetos estudados identificamos algumas posturas projetuais embasadas na 

correta dinâmica da intervenção em um monumento – no conhecimento a fundo do objeto 

onde se dará a intervenção (pesquisa histórica, levantamento planialtimétrico, identificação 

da degradação e problemas de consolidação); no objetivo da intervenção; no programa e 

ações necessários para a conservação do monumento; para que tudo si converta em um 

projeto de intervenção. É o caso das intervenções no Mercado Modelo, no Mercado de São 

José e na Estação Bananal. Os arquitetos responsáveis por essas intervenções – Paulo 

Ormindo, Geraldo Gomes da Silva e Samuel Kruchin, respectivamente –; munidos de 

conhecimento científico no campo disciplinar do restauro souberam, adaptando-se à 

realidade brasileira (tempo, financiamento, burocracia da administração pública) conduzir o 

restauro das três preexistências de modo a atingir resultados satisfatórios. 

No Teatro Renault, no caso do restauro do foyer, Marcos Carrilho e Haroldo Gallo valerem-

se de seu conhecimento técnico e experiências precedentes: através de prospecções, 

realizaram um minucioso trabalho de restauro dos elementos decorativos e arquitetônicos 

que compõem o ambiente, postura totalmente diversa daquela seguida pelos arquitetos do 

escritório Aflalo e Gasperini, que construíram uma plateia e palco cênico novos no lugar do 

antigo demolido na mesma obra. 

Em geral, as demais intervenções mostram pequenas posturas assertivas dentro do 

contexto complexo de cada intervenção – uma laje que toca o monumento apenas nos 

pontos de apoio; um fechamento em vidro que dá a transparência necessária para o 

                                                             
382 KÜHL, Beatriz M. Ética e responsabilidade na preservação do patrimônio cultural. Disponível em  
http://www.abracor.com.br/novosite/downloads/textobeatrizmk.pdf, p. 6. Acesso em 26 jan. 2014. 

Figuras 177 e 178 – Teatro Renault: foyer, antes e depois 
da intervenção. Fonte: Acervo do escritório Aflalo e 

Gasperini 
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reconhecimento do texto arquitetônico original, um volume que se aproxima para dar as 

condições de acessibilidade e segurança. Muitas vezes, “conduzidos” pelas solicitações do 

cliente – àquele que está financiando a intervenção e, raramente possui o conhecimento 

especializado sobre as normativas, critérios, prescritivas e até mesmo sobre como lidar com 

uma preexistência de valor histórico e/ou artístico –, os arquitetos não têm muito poder de 

argumentação, e de nada vale juízo crítico e ato criativo alinhados se o uso  e as 

solicitações do contratante não são condizentes com o bem cultural. 

No panorama de projetos e obras realizados nos últimos 30 anos, se destaca a produção 

dos arquitetos Marcelo Ferraz e Francisco Fanucci, do Brasil Arquitetura383, que nesse 

mesmo arco temporal realizou cerca de 40 projetos onde há o enfrentamento da intervenção 

contemporânea no patrimônio histórico. 

O alinhamento do escritório Brasil Arquitetura às ideias de preservação e conservação está 

presente de forma não sistemática nos projetos de intervenções em edifícios e sítios 

históricos por ele realizados. Seus arquitetos não adotam diretamente uma ou outra postura: 

conhecem, e citam nos memoriais, a “Carta de Veneza”, conhecem o debate internacional a 

respeito do tema, mas atuam com certa liberdade na materialização das soluções. 

Em geral, os arquitetos autores das intervenções julgam que para trabalhar com a 

preexistência basta promover composições por diferenciação, contrastando a sua 

arquitetura nova com a antiga. Essa linha de conduta, partindo de uma interpretação 

equivocada, pode levar a resultados negativos para a conservação do monumento.  

                                                             
383 Cf. dissertação de mestrado da autora: NAHAS, Patricia Viceconti. Brasil Arquitetura: memória e 
contemporaneidade: um percurso do Sesc Pompéia ao Museu do Pão (1977-2008). 2008. 
Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) –Pós-graduação da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, São Paulo, 2008. 
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Os autores das intervenções se esquecem de que não basta apenas diferenciar, a 

intervenção deve ser compatível com o objeto arquitetônico original, ou seja, com suas 

características estéticas e históricas, com os materiais utilizados, que devem permitir a 

reversibilidade e, assim, possibilitar futuras alterações. A intervenção deve preservar a 

autenticidade do antigo e, acima de tudo, ser mínima. Segundo Carbonara 384, o melhor 

restauro é aquele onde há a mínima intervenção e onde o texto arquitetônico original sofre 

menos alterações.  

Ainda nesse discurso, há uma forte presença do personalismo dos arquitetos reservada ao 

protagonismo do novo em relação ao preexistente, quando, na verdade, deveria ser o 

contrário. O antigo é o protagonista da intervenção e o novo é posto a seu serviço, para a 

sua conservação e transmissão ao futuro, para lhe dar meios e eficientes condições de uso 

na atualidade. 

Nesses casos, a indicação presente na Carta de Veneza, em que toda intervenção deve 

deixar a “marca de nosso tempo” vem sendo erroneamente interpretada, com base em 

valores invertidos. O novo deve ser legível em uma intervenção, mas jamais ser o modo de 

afirmação da arquitetura contemporânea. 

Porém, o que verificamos, não só no Brasil, mas, também, no exterior, é uma vontade – por 

parte dos “arquitetos não restauradores” – de deixar a sua assinatura na obra, deixar 

reconhecível que aquela arquitetura é a sua marca, uma tendência atual dos chamados 

arquitetos superstars.  

A intervenção de Paulo Mendes da Rocha no antigo Liceu de Artes e Ofícios para sua 

adaptação em Pinacoteca, onde há a inversão dos eixos de circulação da edificação 

                                                             
384 Informação pessoal. Disciplina de Restauro Arquitetônico apresentada no Curso de Graduação da “Sapienza” 
Università di Roma, entre outubro/13 e janeiro/14. 

Figura 179 – Fachada da Pinacoteca do Estado de 
SP e cancelamento do acesso pela entrada principal. 

Fonte: ARAUJO, 2002, p. 158 
 



261 
 
mudando a geografia do prédio em relação à cidade e criando condições pertinentes ao seu 

projeto “moderno”, seria conceituada pelos teóricos italianos como uma intervenção com 

ausência de juízo crítico em relação ao monumento, diante da espacialidade da edificação 

em suas especificidades históricas e estéticas385.  

A escolha de Mendes da Rocha e de seus colaboradores – que compreendem e conhecem 

a sintaxe arquitetônica do edifício eclético original –, por essa postura aparentemente de 

mínima intervenção, denota a indiferença pelo monumento e a preponderância do projeto 

contemporâneo. 

O recém inaugurado Museu de Arte do Rio, do escritório Bernardes-Jacobsen Arquitetura, 

propõe uma laje curvilínea sobre os dois edifícios objetos de intervenção, quase como uma 

arquitetura gestual, simbolizando as curvas da paisagem carioca em um contexto de 

preparação da cidade para os Jogos Olímpicos de 2016, reflete a perda do referencial que é 

o monumento em si, a sua conservação e as ações para valorizá-lo no tempo presente. 

Esses dois exemplos fazem surgir uma postura totalmente contraditória com o papel do 

restauro na atualidade – o de conservar e revelar valores e transmitir o bem para as 

gerações futuras – quando se nota que o usuário das edificações em questão está ali para 

ver o “o projeto de Paulo Mendes da Rocha”, ou a “onda do Rio de Janeiro”.  Não mais o 

monumento do passado é importante, mas, sim, a ação que é somada a ele no tempo 

presente: o projeto de Paulo Mendes da Rocha é tão importante quanto o antigo Liceu de 

Artes e Ofícios assim como o Mar Rio tem seu valor e parte dele se deve a existência 

anterior do Palacete D. João VI e da antiga Rodoviária na Praça Mauá.  

                                                             
385 Um edifício neoclássico como o Liceu de Artes e Ofícios tem como características básicas a simetria, o eixo 
principal que estrutura o espaço e a demarcação dessa simetria na fachada principal do prédio. 

Figura 180 – MAR Rio. Foto da autora 
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Casos semelhantes acontecem no MAXXI Museu, em Roma, em uma intervenção de Zaha 

Hadid, e no Royal Ontario Museum, em Toronto, de Daniel Libeskind e B+H Architects. Boa 

parte dos visitantes vai ao museu ver a nova arquitetura. É uma inversão de valores 

patrocinada pela predominância do novo e pela perda da referência da arquitetura histórica 

e do seu testemunho para as gerações futuras. 

Especificamente no caso do MAXXI, em Roma, a edificação antiga (um ex-alojamento 

militar) passa quase desapercebida pelo usuário do espaço, tamanho o impacto que lhe 

causa a arrojada arquitetura de Hadid.  

Beatrice Vivio, em discurso sobre a relação do moderno com o antigo, coloca que 

l’esistente impone, dunque, uma sfida, che sollecita approfondimenti e cure 

conservative pur ammetendo la distanza pone, sì, nel segno della continuità, 

ma com la matura consapevolezza dele virtù del passato, senza voler 

emergere a tutti i costi386. 

Nessa linha de pensamento, se considerarmos o Sesc Pompeia como uma intervenção  –  o 

projeto é muito mais do que isso, pois envolve a construção de novos edifícios e uma 

refinada leitura do projeto como reflexo do bairro –, Lina Bo Bardi, arquiteta da 3ª geração 

moderna, ao escrever sobre o projeto, demonstra um outro olhar sobre a relação 

antigo/novo, fruto de seu embasamento histórico e conhecedora do debate europeu entorno 

da preservação e conservação dos monumentos: 

                                                             
386 “o existente impõe, portanto, um desafio, que requer aprofundamento e cuidados de conservativos, ainda que 
admitindo a distância induzida pelo transcorrer do tempo. A restauração contemporânea coloca-se, sim, na 
marca da continuidade, mas com a madura consciência das virtudes do passado, sem querer emergir a qualquer 
custo” (trad. irene Thiago). VIVIO, Beatrice. Il moderno suul’antico. Lettura dell’itervento contemporaneo In: 
CARBONARA, Giovanni. Trattato di Restauro Architettonico. Primo Aggiornamento. Grandi Tei di Restauro, vol. 
IX, UTET, Torino, 2007, p. 261.  

Figura 181 e 182 – MAXXI Roma. Fotos da autora 
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É preciso se libertar das ‘amarras’, não jogar fora simplesmente o passado 

e toda a sua história: o que é preciso é considerar o passado como presente 

histórico. O passado, visto como presente histórico é ainda vivo, é um 

presente que ajuda a evitar as várias arapucas... Frente ao presente 

histórico, nossa tarefa é forjar um outro presente, ‘verdadeiro’, e para isso é 

necessário não um conhecimento profundo de especialista, mas uma 

capacidade de entender historicamente o passado, saber distinguir o que irá 

servir para as novas situações de hoje que se apresentem a vocês, e tudo 

isto não se aprende somente nos livros. 

Na prática, não existe o passado. O que existe ainda hoje e não morreu é o 

presente histórico. O que você tem que salvar – aliás, salvar não, preservar 

– são certas características típicas de um tempo que pertence ainda à 

humanidade. 

Mas, se a gente acreditar que tudo o que é velho deve ser conservado, a 

cidade vira um museu de cacarecos. Em um trabalho de restauração 

arquitetônica, é preciso criar e fazer uma seleção rigorosa do passado. 

O resultado é o que chamamos de presente histórico387.  

Como as intervenções são objetos não só de ações conservativas, mas de posturas que 

implicam na modificação do monumento para a utilização no seu presente histórico, o 

restauro deve caminhar lado a lado com o ato criativo do autor do projeto; a submissão de 

um ao outro pode trazer prejuízos à obra, sendo a preservação do edifício histórico o limite 

que deve ser considerado na proposta de intervenção.  

                                                             
387 FERRAZ, Marcelo Carvalho; VAINER, André; SUZUKI, Marcelo (org). Lina Bo Bardi. São Paulo: Instituto Lina 
Bo e P. M. Bardi / Fundação Vilanova Artigas, 1993, p. 319. 
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Os arquitetos que trabalham com o patrimônio histórico devem considerar em seus projetos 

de intervenção uma grande dose de respeito pelo monumento, humildade e senso de 

exploração da realidade histórica para que a intervenção possa, conforme orientação da 

Carta de Veneza, revelar os valores intrínsecos à obra. Esta é a grande criatividade do 

projeto de intervenção em um monumento – intervir sem se fazer ver, agir, colocar, se 

aproximar do monumento com um toque cirúrgico deixando o mínimo de marcas possíveis. 

 

 







Capítulo 4 – As tendências de intervenção em edifícios históricos: a 
experiência brasileira 

 

Foi na década de 1980 que o cenário nacional assistiu a um crescente número de projetos 

de intervenção em edifícios preexistentes realizados fora dos órgãos responsáveis pela 

tutela do patrimônio nacional, fruto, principalmente, da gradativa descentralização do órgão 

federal, após um período de quatro décadas de trabalho em relação à preservação do 

patrimônio histórico. 

De acordo com Fonseca388, a preocupação com a conservação e salvaguarda do patrimônio 

no Brasil pode ser dividida em dois momentos: um primeiro, o da criação do Iphan até a 

década de 1970, que se caracteriza pela formação e consolidação das formas de 

preservação, porém, ainda muito ligadas às camadas cultas da sociedade; o segundo 

período, a partir da década de 1970, com a figura de Aloísio Magalhães que, à frente do 

órgão federal de preservação, amplia a discussão em torno do patrimônio no sentido de 

colocá-lo como construção da cidadania e associá-lo à temática do desenvolvimento. 

Analisando a cronologia da conservação e salvaguarda no Brasil, realizada a partir do 

século XX até os dias de hoje389, acrescentamos à observação de Fonseca que: do início 

dos anos 1900 até 1937, a história do patrimônio nacional é caracterizada pela 

experimentação, tempo em que foram realizadas várias tentativas, projetos, projetos de lei 

para dar início a um serviço de preservação só alcançado em 1937 com a criação do Iphan; 

dos anos 1930 aos 1960 acreditamos que o período foi marcado pela estruturação e 

                                                             
388 FONSECA, Maria Cecília Londres. O Patrimônio em Processo. Rio de Janeiro: UFRJ / Iphan, 1997. 
389 A cronologia é apresentada no Apêndice 3 do Volume II: “Quadro geral do restauro no Brasil, no século XX e 
XXI”, onde foram identificadas as mais representativas ações de salvaguarda, tutela e conservação do 
patrimônio histórico no país no período referido. 
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instituição do que seriam as práticas de tutela, conservação e intervenção no patrimônio 

brasileiro; nos anos 1960 há a consolidação do trabalho do Iphan e de suas diretorias 

estaduais. A participação do Brasil no Congresso de Veneza marca o início da aproximação 

do país ao pensamento exterior e sua a primeira tentativa de se alinhar com o meio 

internacional, com o intercâmbio de ideias ocorrido por meio das missões da Unesco no final 

da década de 1960 e início de 1970; os anos 1980 se caracterizam pela renovação, quando 

o órgão começa a descentralizar suas atividades do núcleo original formado na “fase 

heroica”  e, paralelamente, pela ampliação no conceito de patrimônio. A partir de então, nos 

últimos anos, assiste-se ao amadurecimento das ações de renovação, mas, também, vemos 

as práticas passarem a ser permeadas por ideias dominantes no ambiente cultural: o 

marketing ligado à cultura de consumo, o turismo e a valorização, pelo próprio arquiteto, de 

sua marca.  

A relação do novo com as preexistências históricas torna-se cada vez mais presente na 

agenda dos arquitetos contemporâneos, onde ações como valorizar o patrimônio, garantir a 

transmissão do bem cultural para o futuro e dar uma destinação útil ao monumento entram 

em conflito com a própria prática de projetação do novo. Esses diálogos – do antigo e do 

novo – condicionam uma postura onde cada vez mais identificamos, nos resultados das 

intervenções, o protagonismo da ação contemporânea em prejuízo da preservação do 

monumento. Como vimos, de acordo com Ascención Hernandez Martinez390, passamos a 

um novo estágio no estudo da disciplina acerca do restauro – o restauro depois do restauro 

com o uso equivocado, e, por vezes, indiscriminado do termo. A adoção dos inúmeros 

“verbetes” (reciclagem, revitalização, requalificação, reconversão, reabilitação) associados 

                                                             
390 Informação pessoal. Conferência “”Restauro Trasformazione Riciclaggio. La deriva della disciplina al di là dei 
criterio consolidati” proferida em 12 de dezembro de 2013, no curso de Restauro Architettonico do curso de 
graduação da Faculdade de Arquitetura da “Sapienza” Universtà di Roma.  
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às praticas de intervenção em edificações preexistentes com valor histórico e artístico 

parece querer dissociar-se do peso que a palavra ‘restauro’ porta e, assim, justificar as 

ações cada vez mais distantes do campo – sem o correto juízo crítico, sem critérios 

adequados para a aproximação entre antigo/novo e com o predomínio da projetação do 

novo sobre o antigo. 

Hernandez Martinez inicia sua conferência fazendo referência ao número 148 da Revista 

Arquitectura Viva391 que tem como capa a intervenção de Cruz e Ortiz Arquitectos no 

Rijksmuseum de Amsterdã, na Holanda, e vem intitulada “Transformaciones – The second 

life of buildings”. 

No texto de Luis Fernández-Galiano, também intitulado “Transformaciones” se reflete sobre 

os novos desdobramentos da disciplina de restauro a que fazia referência Martinez, ou se 

preferirmos, para usar palavras do próprio Galiano, uma mudança frente a “nostalgia estéril 

de um passado imóvil” rumo à introdução “del cambio técnico, social y estético como 

fundamento del flujo de la vida, que arrastra arquitecturas, formas e ideas em su corriente 

turbulente”392. 

Na citação do editor Fernández-Galiano nota-se que o culto ao passado não passa de uma 

nostalgia que impede a continuidade da vida quando, ao contrário, a cultura contemporânea 

tem como responsabilidade preservar esse passado como referencial de identidade e 

memória e, desse modo, inseri-lo na vida cotidiana: toda mudança comporta uma dose de 

preservação, assim como toda inovação está imbricada em uma permanência. Segundo  

  

                                                             
391 Arquitectura Viva. Madrid, n. 148, 01/13. 
392 FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis. Transformaciones. Arquitectura Viva. Madrid, n. 148, 01/13, p. 3. 

Figura 183 – Facultad de Ciencias de la Empresa y Museo 
Naval, Cartagena: intervenção em antiga prisão; uma das 

obras incluídas no volume Transformaciones. Fonte: 
Arquitectura Viva, 148, 2003, p. 16 
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Figuras 186 e 187 – Casa del Lector, Madri: intervenção no 
antigo matadouro; uma das obras incluídas no volume 
Transformaciones. Acima: vista interna. Abaixo: vista 

externa.  Fonte: Arquitectura Viva, 148, 2003, p. 22/Foto da 
autora 

Figuras 184 e 185 – 
Rijksmuseum, Amesterdã 

intervenção; uma das obras 
incluídas no volume 

Transformaciones.  Fonte: 
Arquitectura Viva, 148, 2003, 

p.67 e 71.  
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Paolo Portoghesi, toda transformação tem seu valor quando caminha com certo grau de 

permanência, porém a permanência abstrata revela a ausência de criatividade393. 

A boa intervenção é aquela que associa transformação e conservação em equilíbrio para a 

que a preexistência possa ser preservada. Eneida de Almeida pontua que 

a fronteira entre os termos ‘restauro’ e ‘projeto’ (e relativas intervenções) 

tende a diluir-se, a dissolver-se. O restauro vem sendo chamado a intervir, 

deixando para trás seu caráter meramente conservativo, deve modificar, 

requalificar, para atender as exigências do presente, aproximando-se da 

ação de projeto. Da mesma forma, a intervenção de projeto vem sendo 

chamada a considerar as preexistências, a se contextualizar, a tirar partido 

da experiência histórica, a se ancorar nos valores do passado e a conviver e 

compartilhar o acúmulo de experiências, a avaliar cada demolição, cada 

destruição394. 

No entanto, a prática de intervenções em preexistências históricas tem se aproximado mais 

do universo do novo que do antigo, a conservação deixou de ser o mote principal da ação 

de “restauro” e passou a ser uma coadjuvante na intervenção. O projeto do novo guia a 

modificação do antigo com o argumento de “atualizar” o monumento. 

Para compreender o cenário atual do campo do restauro especialmente em relação à 

situação brasileira desenvolvemos uma pesquisa sistemática sobre as obras de intervenção 

em edifícios históricos, baseada em uma amostragem significativa que cobre várias regiões 

                                                             
393 Informação pessoal. Aula ministrada pelo Porf. Psolo Portoghesi em 23/04/2013, no curso de Geoarchitettura, 
na Facoltà di Architettura Valle Giulia, “Sapienza” Università di Roma. 
394 ALMEIDA, Eneida de. O ‘construir no construído’ na produção contemporânea. Relações entre teoria e 
prática. 2009. Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2009, p.72. 
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brasileiras. O objetivo dessa investigação é refletir sobre quais valores, critérios e desafios 

são enfrentados na prática de preservação no Brasil. 

No que diz respeito à valorização de seu patrimônio e à materialização de quais valores, 

quais critérios e como os desafios da intervenção em monumentos preexistentes são 

consumados na prática, e, principalmente, como a palavra “restauro” vem sendo empregada 

na atualidade, foram observadas, a partir de uma amostragem (ver “Introdução” e “Capítulo 

1”) quais tendências permeiam o debate no Brasil. 

O quadro obtido a partir dos estudos foi organizado segundo a identificação dessas 

principais tendências de intervenção. Como referenciais de metodologia e análise, foram 

utilizadas as categorias/modalidades especificadas nos estudos dos professores Giovanni 

Carbonara e Claudio Varagnoli.  

Foi criada uma tabela para cada um dos autores395 onde foram elencadas as tendências e 

suas características, sendo que a elas foram relacionados os casos de cada um dos grupos. 

Tendo como base critérios de diálogo entre antigo e novo, as obras foram analisadas 

segundo as destinações de uso, o juízo crítico das instâncias estética e histórica e o respeito 

aos princípios básicos da restauração. Também foi escolhida uma obra representativa de 

cada categoria/modalidade. 

Após a análise dos referenciais, o banco de dados inicial deste trabalho foi revisto utilizando 

a metodologia de agrupamento das obras, que foram sistematizadas em tendências de 

intervenção mais recorrentes no cenário brasileiro contemporâneo. Após a seleção dos 

estudos de caso que constituem o objeto empírico desta tese, a tabela feita para os 

                                                             
395 As tabelas com as categorias de Giovanni Carbonara e as modalidades de Claudio Varagnoli encontram-se 
no Apêndice 5, do Volume II. 
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estudiosos italianos foi utilizada para o estudo das 32 obras escolhidas396. Adotou-se o 

mesmo método inicial de avaliação, porém, cada um dos casos brasileiros possui uma ficha 

de análise com parâmetros idênticos. 

Após a avaliação e verificação do conjunto que forma o banco de dados, as oito tendências 

de intervenção são apresentadas, cada qual exemplificada com dois ou três casos mais 

representativos. Também é indicada uma obra de referência internacional constante dos 

referenciais de estudo. 

Salientamos que as tendências brasileiras possuem características similares à experiência 

internacional, adaptadas cada qual a sua cultura de restauro. Não podemos comparar o 

corpus teórico italiano à pequena experiência nacional no campo da salvaguarda de 

conservação; no entanto, as intervenções possuem posturas semelhantes o que atesta que 

o Brasil, apesar da defasagem teórico-metodológica, está atento à produção internacional e 

compartilha um ambiente cultural que apresenta similaridades com a situação enfrentada no 

âmbito internacional. 

A forma como o diálogo antigo e novo é absorvido no processo de projeto, como o 

monumento é velado ou revelado e como o tempo passado estabelece conexão com o 

tempo presente contextualizará a obra dentro de uma ou outra tendência e a postura 

projetual oriunda dessas escolhas aproximará ou afastará a intervenção do campo do 

restauro. 

 

 

 

                                                             
396 Cf. Apêndice 6, Volume II. 
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4.1. As tendências de intervenção 

Para compreender o cenário brasileiro quanto à valorização de seu patrimônio e a 

materialização de quais valores, quais critérios e como os desafios da intervenção e 

conservação dos monumentos preexistentes são consumados na prática, o estudo das 

últimas três décadas de intervenção em preexistências históricas no Brasil, a partir de 

exemplos significativos, identificou oito tendências de intervenção representativas: 

Autonomia, Diferenciação, Reinterpretação, Repristino, Apropriação, Completamento, 

Conservação e Reintegração. 

 

 Autonomia 

Nesta tendência, a intervenção considera como elemento a ser preservado apenas o 

invólucro do monumento que é tratado como um contentor da obra. Em geral, há mudança 

de uso, pois essa “Autonomia” entre antigo (monumento) e novo só se verifica com uma 

destinação diversa da função original, propondo a necessidade do destaque entre ambas as 

estruturas. 

O contentor (a “casca”) é conservado com os elementos formais que o caracterizam como 

arquitetura de uma determinada época, mas seu conteúdo interno é inteiramente novo e 

independente: em alguns casos ainda encontramos a manutenção de componentes 

internos, como uma parede remanescente, um ornamento arquitetônico de valor, um 

elemento histórico, mas eles tornam-se mais um dado estranho à edificação que parte da 

unidade da obra.  

A avaliação crítica dos aspectos estéticos e históricos não considera a unidade da obra, 

conferindo ao conteúdo e ao contendor valores diversos e com nova significação de acordo 
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com a intenção de projeto. A preservação aparece externamente com a restauração da 

casca a partir de preceitos reconhecidamente aceitáveis pelo campo disciplinar do restauro. 

Contudo, no interior, a transformação promove uma profunda ruptura com a inserção da 

nova estrutura que não estabelece continuidade com a história da preexistência. Assim, 

apreendemos dois tempos materializados em uma só arquitetura, representados pela 

relação exterior/interior. 

Nos casos de “Autonomia”, entre as decisões do que preservar e do que esquecer para a 

conservação do monumento, entre o que estava quase perdido e o que pode ser 

recuperado, veremos que os projetos são guiados por dois caminhos paralelos: o da 

preservação com intervenção mínima nas fachadas, e o da modificação interna com uma 

nova aparência nos ambientes.  

Como nesta tendência podemos dizer que há a inserção de todo um edifício dentro do outro, 

a relação dos materiais e as técnicas construtivas, quando adequados para a coexistência 

de antigo e novo, confere reversibilidade à intervenção. 

A intervenção na Biblioteca Cassiano Ricardo397 (um antigo teatro) apresenta características 

bem representativas dessa tendência, assim como a do Arquivo Nacional398. As duas obras 

conservaram poucas ou quase nenhuma marca interna da edificação, conferindo prioridade 

às necessidades demandadas pelo uso, que se sobrepõem à forma e aos critérios 

empregados na preservação.  

A Biblioteca Cassiano Ricardo preserva, externamente, todo o perímetro do monumento 

porém, no interior, a edificação é esvaziada de todos os seus componentes. O antigo teatro 

perde sua configuração interna com a remoção dos elementos estruturadores (lajes e  

                                                             
397 Cf. a ficha de estudo da Biblioteca Cassiano Ricardo, Volume II, Apêndice 1. 
398 Cf. a ficha de estudo do Arquivo Nacional, Volume II, Apêndice 1. 

Figuras 188 e 189 – Fachada e interior da 
Biblioteca Cassiano Ricardo. Fotos da autora 
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Figura 190 (acima) – Corte do projeto de intervenção da Bilbioteca Cassiano Ricardo. 
Fonte: LIMA, PERRONE, FLORIO, 2007, p. 5 

Figuras 191 e 192 (ao lado) – Ligação interna e externa entre edifício antigo e novo da 
biblioteca Cassiano Ricardo.  Fotos da autora 



277 
 
divisórias) para dar lugar a uma estrutura metálica perimetral com quatro pavimentos, 

ajustados ao gabarito das aberturas existentes e com um grande hall central399. 

Postura bastante similar é a adotada na intervenção realizada no Arquivo Nacional: o projeto 

não altera o uso original, mas o readapta à solicitação de ampliação da área de acervo e 

seu material envoltório é preservado enquanto que sua espacialidade interior é readequada 

à nova configuração. 

A solução encontrada para melhorar os prédios do Arquivo Nacional e adequar um antigo 

teatro na Biblioteca Cassiano Ricardo foi a inserção de uma nova estrutura independente no 

interior da antiga. Os cortes de ambos os projetos apresentam soluções muitos similares, 

pois dividem espaços de pé-direito elevado em dois pavimentos, respeitando as aberturas 

externas de cada uma das edificações e conseguindo o objetivo final que é o da ampliação 

do espaço interno. O resultado é positivo na edificação do Arquivo Nacional, onde a nova 

estrutura consegue permitir a leitura formal do edifício preexistente, entretanto, é negativo 

na Biblioteca que tem um ambiente interno totalmente autônomo de seu invólucro. 

O Shopping Paço da Alfândega400, também como tendência de “Autonomia”, revela a 

tentativa de valorizar os testemunhos da arquitetura colonial deixando as referências das 

paredes em arcada do interior da edificação, porém não consegue criar o diálogo entre a 

intervenção (o centro comercial) e o monumento antigo. A continuidade que deveria existir 

entre ambos é fragmentada pela profusão de novas imagens que o novo confere ao edifício, 

e o antigo perde seu sentido adquirindo um caráter de elemento estranho ao contexto.  
                                                             
399 Em Buenos Aires, encontramos um exemplo bastante semelhante de adequação do antigo Cine-Teatro Grand 
Splendid (edificação construída e inaugurada em 1919, projeto dos arquitetos Peró y Torres Armen) em livraria 
do grupo El Ateneo. Com um uso parecido ao da Biblioteca Cassiano Ricardo – um espaço de livros – o visitante, 
ao percorrer a livraria reconhece a antiga função da edificação histórica, pois foram preservados o palco, balcões 
e frisas do antigo teatro, além de toda a sua ornamentação interna. EL ATENEO. Grand Splendid. Uma librería 
única em el mundo. Buenos Aires: Grupo ILHSA, s/d. Catálogo. 
400 Cf. a ficha de estudo do Shopping Paço da Alfândega, Volume II, Apêndice 1. 

Figura 193  – Fachada do Arquivo Nacional. Foto da 
autora 

Figura 194  – Corte transversal do projeto de 
intervenção do Arquivo Nacional. Fonte: Acervo do 

escritório do arquiteto Alfredo Brito 
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Figuras 195, 196, 197, 198 e 199  – No sentido horário, croquis da Biblioteca Cassiano Ricardo, Arquivo Nacional, Shopping Paço da 
Alfândega, Shopping Light e Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro (em magenta, as áreas onde houve intervenção indicando o 

acréscimo). Os dois primeiros mostram em corte a independência da estrutura nova em relação à preexistente; os demais, em planta, 
demostram que a intervenção é dominante, autônoma e que o monumento é um invólucro do novo. Croquis da autora 

Biblioteca Cassiano Ricardo Arquivo Nacional 

Shopping Paço da Alfândega Shopping Light 

 

Centro Coreográfico da 

cidade do Rio de Janeiro 
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Nesse exemplo, é visível que a destinação de uso dada à preexistência prejudicou as 

tomadas de decisões na intervenção401.  

Referência a outros projetos: Auditório Niccolò Paganini, Parma, Itália. 

 

  

                                                             
401 O Shopping Light também incorpora a mesma premissa adotada no Shopping Paço da Alfândega: 
preservando no espaço interno, por determinação dos órgãos de tutela (Compresp e Condephaat), alguns 
elementos significativos do ingresso do prédio e modificando o restante da edificação para o novo uso. O antigo 
edifício administrativo deu lugar a um centro comercial contemporâneo, rico em imagens e luzes, grandes 
espaços de circulação com apertados espaços para negócios comerciais. Cf. a ficha de estudo do Shopping 
Light, Volume II, Apêndice 1. 
 

Auditório Niccolo Paganini 

A antiga área industrial do engenho de 
açúcar Eridania, em Parma – Itália, faz 

parte de um projeto maior de 
Requalificação urbana de um bairro da 
cidade constituído nos primeiros anos do 

século XIX. 

Em 1999, o arquiteto Renzo Piano é 
chamado a intervir no antigo complexo 

fabril e convertê-lo em centro destinado à 
música. E assim nasce o Auditório Paganini, 

uma espacialidade inteiramente nova no 
invólucro do antigo engenho. 

Das duas estruturas principais do conjunto, 
são aproveitadas apenas as paredes 

externas perimetrais das preexistências.  

Apesar de o interior ser inteiramente novo e 
dissociado do antigo (que é apenas seu 

contentor), a sala de música adequa-se bem 
no espaço longilíneo do edifício. 

Figura 200  – Auditório Niccolò 
Paganini, antes da intervenção. 
Fonte: GAMBA, 2002, p.60 

Figura 201 e 202 – Auditório Niccolò Paganini, 
intervenção no antigo engenho de açúcar Eridania; 

vista externa e interna. Fotos da autora 
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 Diferenciação  

Nesta tendência, as ações adotadas na intervenção diferenciam-se do monumento através 

de elementos compositivos, materiais e técnicas construtivas incorporados por adição do 

novo e subtração do antigo. O novo é claramente distinguível do antigo em relação à forma, 

material, cor, estrutura. A maioria dos casos dessa tendência de “Diferenciação”, quando 

não envolve mudança de uso, tem por finalidade a atualização da edificação frente às novas 

demandas da sociedade contemporânea.  

Verificamos, com este estudo, que é neste grupo que está o maior número de intervenções 

não só analisadas, mas, também, constituintes do banco de dados inicial, o que torna essa 

tendência majoritária na experiência brasileira do diálogo entre antigo e novo. 

Em geral, as remoções e acréscimos em um monumento podem ser vistos por duas óticas: 

ou pela ação de tempo, ou pelas interferências causadas pela nova intervenção.  

As marcas do tempo adquiridas pelo monumento motivam as adições (reintegração de 

lacunas e complementações) e subtrações (remoção de acréscimos e retirada de elementos 

para substituição por composições novas), normalmente frutos da combinação destinação 

de uso/período construtivo do monumento/estado de conservação, e associadas ao ato 

criativo do autor da intervenção. As marcas do tempo estarão associadas às marcas 

deixadas pelo arquiteto que, neste tipo de intervenção, será a postura preponderante, e é 

isso que caracteriza a tendência da “Diferenciação”. Em geral, “acrescentar” e “retirar”, 

apesar de antagônicas, são ações conduzidas pelos arquitetos como um quebra-cabeça, um 

jogo de escolhas entre conservação e inovação, a partir do modo como é compreendido e 

aceito o monumento tal como foi encontrado. 
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As instâncias histórica e estética sempre vêm analisadas a partir de um juízo crítico que tem 

como objetivo a inserção do projeto do novo no edifício antigo por contraste: o monumento é 

visto como o “sustentador” de uma nova função a partir de um abrigo preexistente; a 

intervenção está a serviço do antigo; o novo dialoga com o antigo. 

Tomando como embasamento analítico o “caso a caso”, identificamos nesta tendência 

diferentes posturas em relação à aplicação dos princípios de restauro, que variam de acordo 

com a destinação de uso e o estado de conservação do monumento no momento da 

intervenção. E é por esse motivo que a tendência de “Diferenciação” pode enveredar por 

três caminhos dividindo-a em três subgrupos.  

No primeiro caso a obra é aceita como ruína, conservada como tal e trabalhada com 

acréscimos que lhe conferem condições para um novo uso. As intervenções seguem a 

premissa da intervenção mínima, pois procuram aproveitar as qualidades do monumento 

nesse estado de conservação, realçando suas qualidades artísticas, históricas e simbólicas. 

Estão nesse grupo: o Museu do Caraça, o Parque das Ruínas, a Cinemateca Brasileira, o 

Instituto Criar de TV e Cinema e o Centro Educacional Ibrahim Alves de Lima.  

O segundo subgrupo segue a mesma premissa do primeiro, porém trabalha com obras em 

bom ou médio estado de conservação e com posturas interventivas não tão mínimas, o que 

confere à preexistência uma ação mais marcante do testemunho do arquiteto autor da 

intervenção do que das marcas deixadas pelo tempo. São as obras da Casa de Cultura 

Mário Quintana, do Centro de Educação e Cultura KKKK, do Palacete das Artes/Rodin 

Bahia e do Centro Cultural dos Correios.  

No último subgrupo, encontram-se as obras onde o contraste entre a arquitetura 

contemporânea e a preexistência se coloca de modo harmônico promovendo uma 



282 
 
assonância. São exemplos: o Santander Cultural, o Mercado Público de São Paulo e o 

Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte. 

No primeiro subgrupo, onde as intervenções tiram partido da ruina ou semi-ruína, a atitude 

poderia ser de reintegração da imagem do monumento, dado que o estado de degradação 

de boa parte de seus elementos compositivos requer um procedimento de recuperação da 

leitura da gramática do monumento, postura essa próxima da tendência Reintegração. 

Contudo, aqui, as ações se caracterizam por “Diferenciação” e contraste, com destaque 

para a intervenção contemporânea em relação ao existente, mas valorizando os 

componentes do monumento.  

A Cinemateca Brasileira402 apresenta um trabalho minucioso de aproximação do novo junto 

ao conjunto de edifícios históricos. Procurou-se recuperar cada componente preexistente – 

paredes, estruturas, maquinário remanescente do antigo uso, trilhos – e, também, evidenciar 

o estado do monumento, uma semi-ruína. O uso do vidro, por sua transparência, preservou 

a autenticidade das edificações e a relação entre elas: a adoção do material como 

fechamento e ligação entre alguns dos galpões tem a função de guardar a imagem do 

monumento e não a de inserir uma nova caligrafia ao texto arquitetônico original. Poucos e 

novos elementos inseridos dão condições ao novo uso e se destacam do texto original por 

consonância. Como a cobertura de madeira não pode ser recuperada, devido ao estágio 

avançado de deterioração, o arquiteto redesenhou uma nova estrutura, mantendo a tipologia 

anterior, mas com materiais e técnicas novas.  

 

 

                                                             
402 Cf. a ficha de estudo da Cinemateca Brasileira, Volume II, Apêndice 1. 

Figuras 203, 204 e 205 – Cinemateca Brasileira: vista 
externa e detalhes construtivos. Fotos da autora 
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Parque das Ruínas 
Cinemateca Brasileira 

Insituto Criar de TV e Cinema 
Museu do Caraça 

Centro Educacional Ibrahim Alves de Lima 

Figuras 206, 207, 208, 209 e 210  – Os croquis mostram as marcas que o monumento adquiriu a partir da intervenção: em magenta: o que foi 
acrescido; em azul, o que foi retirado. Croquis da autora 
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A manutenção dos antigos trilhos no interior de um dos galpões faz referência à antiga 

atividade ali praticada403. 

Nos demais subgrupos, onde o monumento, ao sofrer intervenção, está em bom ou médio 

estado de conservação, outros são os desafios nas escolhas entre antigo e novo. Por 

exemplo, no Casa de Cultura Mário Quintana404, todas as ações são prescritas pelo novo 

uso ao qual foi destinada a edificação, no processo de mudança de hotel para centro 

cultural405, programa bastante distante do ponto de vista funcional e de agenciamento do 

partido arquitetônico. 

No entanto, como para transformar o antigo Hotel em espaço cultural é necessária a 

inclusão de elementos transformadores do espaço que marquem a intervenção 

contemporânea e dêem condições ao novo uso, se recorre à adição de novos elementos 

verticais no interior de um edifício tão compartimentado e de implantação tão estreita, que 

levam a uma série de demolições e recortes para a criação das caixas de escada e do 

elevador.  

O mesmo acontece na intervenção do Palacete Bernardo Catharino (Palacete das 

Artes/Rodin Bahia), espaço residencial que se transforma em local cultural. Paredes são  

                                                             
403 No caso do Parque das Ruínas, os arquitetos Ernani Freitas e Sônia Lopes também tiraram partido do 
monumento degradado, conservando-o tal como foi encontrado, sem que fosse preciso remover elementos 
existentes e intervindo com percursos e coberturas e deram a possibilidade do usuário de usufruir do espaço 
valorizando os resquícios do conjunto antigo. O Instituto Criar de TV e Cinema também segue a mesma 
premissa adotada por Nelson Dupré na Cinemateca – aceita a preexistência em suas características essenciais 
e, com muita parcimônia e com uma postura de respeito ao edifício antigo, confere um novo uso ao monumento 
com a incorporação de elementos como divisórias, caixilharia e um mezanino metálico que, por suas 
propriedades, se distinguem do existente. 
404 Cf. a ficha de estudo da Casa de Cultura Mário Quintana, Volume II, Apêndice 1. 
405 A Carta de Veneza, em seus artigos. 5º e 6º, considera como toleráveis modificações realizadas na 
disposição original ou esquema tradicional do monumento desde que tenham como objetivo maior a sua 
conservação, como é o caso da intervenção realizada no antigo Hotel Majestic. Cf. a ficha de estudo de caso da 
Casa de Cultura Mário Quintana, Volume II, Apêndice 1. 

Figura 211 – Casa de Cultura Mário Quintana, vista 
geral. Foto da autora 
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Figuras 212, 213 e 214 – Casa de Cultura Mário Quintana: vistas internas das inserções novas 
e fachada posterior onde foi incorporada a cobertura em estrutura metálica e vidro. Fotos da 
autora 
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demolidas e volumes são acrescidos à estrutura original do edifício preexistente, agregando 

um novo significado ao espaço, permitindo a fruição de uma nova função no interior do 

contentor antigo. Quanto à inclusão do novo volume da escada e elevador, esta se revela 

um modo de marcar o posicionamento dos arquitetos autores da intervenção, a vontade de 

deixarem sua assinatura contemporânea no bem histórico, mesmo tendo a preexistência 

oferecido a eles os subsídios para a escolha crítica e criativa. 

Além das ações de recuperação e reforma no edifício antigo, o projeto ainda contou com a 

projetação de um edifício novo, situado próximo ao monumento preexistente. A relação 

entre os prédios, ainda que de contraposição de dois estilos arquitetônicos, é harmoniosa. 

Ambos possuem praticamente o mesmo número de pavimentos e a mesma área; em planta, 

têm quase o mesmo perímetro; mas, o edifício novo deixa o palacete em destaque, uma vez 

que se situa atrás dele e possui escala de altura menor (em função de um dos seus 

pavimentos ficar no subsolo). 

Nessa intervenção406 soma-se ainda a interpretação do material histórico que não se 

processa de forma unitária, pois, embora em algumas ocasiões haja a intenção de preservar 

os elementos ou os espaços originais tal como foram concebidos, em outras o projeto do 

novo torna-se mais importante do que o existente e suplanta a presença do antigo no 

contexto da edificação. Para os ambientes ricamente decorados, na implantação do museu, 

a postura adotada privilegiou, na maioria das vezes, a instância estética, como, por 

exemplo, na preservação das pinturas murais dos forros e dos ornamentos das áreas 

nobres, elementos característicos do caráter eclético da residência, fazendo prevalecer a 

imagem do monumento. Nas menos nobres, ou seja, nas dependências situadas no 

pavimento térreo, houve uma menor preocupação com a preservação da matéria existente, 

                                                             
406 Cf. a ficha de estudo de caso do Palacete das Artes/Rodin Bahia, Volume II, Apêndice 1. 

Figuras 215 e 216 – Palacete das Artes Rodin Bahia 
com destaque para os elementos contrastantes com a 

preexistência. Fotos da autora 
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talvez porque essas áreas foram adaptadas para espaços administrativos do museu, e não 

abertas ao público. Em outras tomadas de decisão, como a da implantação da nova 

circulação vertical e demolição das paredes divisórias do segundo pavimento, elas 

beneficiam o novo. 

Nos dois casos acima descritos, a adaptação do espaço resultou em acréscimos 

questionáveis que interferem na leitura da arquitetura histórica: na Casa de Cultura Mário 

Quintana, a cobertura em estrutura metálica e vidro azul407, acoplada ao bloco oeste em 

substituição ao telhado, quebra a delicadeza dos dois volumes de linguagem eclética e 

dificulta a leitura do documento original, chamando a atenção para um elemento estranho. A 

peculiaridade do monumento, que é a articulação dos dois edifícios, seu coroamento com a 

cúpula redonda e a integração de ambas as partes através de passarelas, fica 

sensivelmente prejudicada com esse acréscimo. O mesmo ocorre com o volume agregado 

ao Palacete das Artes. Apesar de utilizar matérias e técnicas contemporâneas, 

diferenciando-se assim o acréscimo, o elemento novo contrapõe-se de maneira contrastante 

com o material antigo.  

Na árdua interface entre antigo e novo, Beatriz Kühl coloca que 

a forma de articulação do novo com o preexistente é questão difícil, e de 

grande exigência e atualidade, que exige abordagem aprofundada de 

aspectos amplos e complexos da realidade e deve estar vinculada de modo 

indissolúvel com a prática arquitetônica408. 

                                                             
407 A opção pela estrutura metálica deve-se ao fato de não se conhecer o grau de suportamento das estruturas e 
optar-se pela que fosse o mais leve possível. Fonte: SILVA, Liana Koslowsky. Majestic Hotel, memórias de um 
monumento. Porto Alegre: Associação dos Amigos da Casa de Cultura Mário Quintana/Ed. Movimento, 1992, p. 
130. 
408 KÜHL, Beatriz Mugayar. Restauração hoje: método, projeto e criatividade. Desígnio, São Paulo: Annablume, 
n. 06, set. 2006, p. 32. 

Figuras 217 e 218 – Casa de Cultura Mário 
Quintana:  antes e depois da intervenção. Fonte: 
Acervo do Escritório do Arquiteto Flávio Kiefer. 
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Kühl ainda ressalta que “qualquer intervenção num bem ou num contexto de interesse 

histórico implica mudanças, mas isso não deve significar cancelar fatos históricos e estéticos 

de interesse para, naquele espaço, sobrescrever uma nova história”409. No caso do Palacete 

das Artes/Rodin Bahia e na Casa de Cultura Mário Quintana o que detectamos é uma série 

de posturas escolhidas de acordo com a inserção do novo promovendo o “cancelamento” (a 

que se refere Kühl) de documentos artísticos e históricos da edificação. 

Quando as intervenções somam novos significados aos testemunhos memoriais e matérias 

preexistentes, as ações no monumento, de certa forma, conseguem atingir uma 

continuidade histórica, promovendo novos estratos históricos. 

Quando conceituamos o que entendemos por “restauração”, vimos que o projeto de novo 

sobre o bem histórico, ou seja, a ação de restauro, já estará alterando a história da 

edificação, pois todas as ações subsequentes farão parte dessa história, serão a memória 

futura da edificação. O restauro será positivo quando preservar o monumento, ou negativo 

quando os procedimentos geram descontinuidade entre valores presentes na edificação 

através do cancelamento dos fatos precedentes. 

Como em poucos projetos, pode-se dizer que a intervenção no Mercado Público de São 

Paulo410, dentro desta tendência, é uma das que mais se aproxima das premissas atuais do 

campo do restauro, promovendo através da modificação uma nova camada material que 

agrega uma carga histórica e simbólica ao monumento. 

  

                                                             
409 KÜHL, Beatriz Mugayar. Restauração hoje: método, projeto e criatividade. Desígnio, São Paulo: Annablume, 
n. 06, set. 2006, p. 30. 
410 Cf. a ficha de estudo do Mercado Público de São Paulo, Volume II, Apêndice 1. 

Figura 219 – Palacete das Artes Rodin Bahia: nova 
circulação vertical. Foto da autora 
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Centro de Educação e Cultura KKKK 

Palacete das Artes Rodin Bahia 

Centro Cultural dos Correios 

Figuras 220, 221, 222 e 223  – As obras 
representadas nessa seção referem-se ao 

segundo subgrupo da Tendência 
Diferenciação. Os croquis mostram as marcas 

que o monumento adquiriu a partir da 
intervenção: em magenta: o que foi acrescido; 
em azul, o que foi retirado. Croquis da autora 

Casa de Cultura Mário Quintana 
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Ao ser dotado da “varanda gastronômica”411, o Mercado Público ganhou uma nova 

vitalidade, valorização funcional,  econômica e também arquitetônica. A estrutura nova, que 

tem uma área bastante inferior à do pavimento térreo, foi idealizada com as dimensões 

mínimas para absorver o novo programa e colocada na parte dos fundos do edifício, de 

frente para a fachada com os vitrais. Dessa forma, não impede a visualização interna do 

monumento a partir de seu eixo central, que permanece com o pé-direito original, e 

proporciona a apreciação dos vitrais de Sorgenicht, também restaurados durante a 

intervenção, sob uma nova ótica. 

A intervenção na edificação não só era necessária para a conservação de sua materialidade 

e manutenção de suas dependências, como, também, para a provisão de sua estrutura de 

condições adequadas às novas demandas, atualização das instalações e infraestrutura e, 

ainda, oferta a seus usuários, de uma pequena praça de alimentação no interior do próprio 

mercado. 

Ainda tratando-se de edificações identificadas como pertencentes ao terceiro subgrupo 

desta tendência, nas Estações Central e Oeste de Minas que compõe o Museu de Artes e 

Ofícios de Belo Horizonte412, vemos uma ação mais pautada na preservação do monumento 

em si: o novo está a serviço do antigo, ou seja, a edificação nova é menos invasiva, os 

elementos de tempos diferentes (antigo e novo) se aproximam por contraste. 

Com poucos acréscimos e a máxima conservação das características originais do 

monumento, a configuração museográfica se adapta aos antigos espaços administrativos do 

  

                                                             
411 A “varanda gastronômica” é o nome dado ao mezanino onde localizam-se os restaurantes e espaços 
destinados à alimentação: oito restaurantes – árabe, italiano, ibérico, japonês, e outros quatro especializados em 
frios, queijos, pastéis e salgados (programa inicial no momento da intervenção).  
412 Cf. a ficha de estudo do Museu de Artes e Ofícios, Volume II, Apêndice 1. 

Figuras 224 e 225 – Mercado Público da São Paulo: vista 
do mezanino e vitral no detalhe. Fotos da autora 
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Figuras 226, 227 e 228 – Ao lado: plataformas da antiga 
Estação Central, hoje Museu de Artes e Ofícios. Acima: 
fachada principal do Museu de Artes e Ofícios e vista 
das plataformas do metro, entre a Estação Central e 
Oeste de Minas., através dos fechamentos em vidro da 
ala expositiva. Fotos da autora 
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 edifício principal e, diferentemente da proposta do Museu da Língua Portuguesa, pode-se 

reconhecer internamente o antigo prédio da estação.  

O novo uso integra as antigas plataformas, que deram lugar às galerias expositivas e às 

plataformas da linha de metrô em funcionamento entre as edificações da Estação Central e 

Oeste de Minas através da ambientação e da ligação visual: foram utilizados panos de vidro 

como fechamento, conservando como memória da antiga estação o trem que passa, chega 

e parte.   

Referência a outros projetos: Centro de Documentação de Nuremberg, Alemanha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Documentação de 
Nurimberg 

O edifício construído em 1935, durante o 
Terceiro Reich, era utilizado como Congresso 

do Partido Nacionalista. 

A intervenção na edificação é resultado de 
um concurso realizado em 1998, cujo 

vencedor foi o arquiteto Gunther Domenig. 
A obra foi executada entre 2000 e 2003 e 
deu origem ao Centro de Documentação.  

As premissas adotadas no projeto buscavam 
trabalhar com uma linguagem simbólica, 

conservando o existente e marcando a 
intervenção nova através de contrastes 

formais, com a inserção de volumes novos 
em materiais e técnicas contemporâneas. 

Antigo e novo dialogam através da 
dissonância: os novos elementos inseridos na 

preexistência trabalham por sobreposição 
com características bastante contrastantes.    

 

Figuras 229 e 230 
– Centro de 

Documentação de 
Nuremberg. Fonte: 
SCOGNAMIGLIO, 

2003, p. 25 e 28 
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Santander Cultural 

Mercado Público de São Paulo 

Museu de Artes e Ofícios 

Figuras 231, 232 e 233  – As obras 
representadas nessa seção referem-se ao 

terceiro subgrupo da Tendência Diferenciação. 
Os croquis mostram as marcas que o 

monumento adquiriu a partir da intervenção: em 
magenta: o que foi acrescido por assonância, 
respeitando e dialogando em harmonia com o 

monumento. Croquis da autora 
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 Reinterpretação 

Nesta tendência, a intervenção promove uma releitura do monumento existente, ou de parte 

dele, por meio da interpretação de seus valores formais e funcionais remanescentes que 

norteiam o projeto readequando a edificação a sua nova destinação de uso. Novos 

elementos são inseridos como continuidade do texto original, a partir dos dados que o 

monumento fornece ao autor do projeto, tendo como guia as características estéticas e 

testemunhos históricos do antigo edifício. 

A destinação de uso “compulsoriamente” dada ao pátio central da Sala São Paulo413 é, sem 

dúvida, uma proposta contrária às prescritivas do restauro contemporâneo, por dotar um 

espaço de passagem – em uma estação de trens – em sala de concertos, como vemos nas 

prescrições da Carta da Nihny Tagil414, que se refere particularmente à preservação da 

arquitetura industrial: 

a adaptação de um sítio industrial a uma nova utilização como forma de se 

assegurar a sua conservação é em geral aceitável salvo no caso de sítios 

com uma particular importância histórica. As novas utilizações devem 

respeitar o material específico e os esquemas originais de circulação e de 

produção, sendo tanto quanto possível compatíveis com a sua anterior 

utilização. É recomendável uma adaptação que evoque a sua antiga 

atividade415. 

                                                             
413 Cf. a ficha de estudo da Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo, Volume II, Apêndice 1. 
414 Julgamos necessário adotar as referências da Carta de Nizhny Tagil, sobre o Patrimônio Industrial, pois suas 
premissas complementam as prescritivas de Carta de Veneza nesta categoria de patrimônio. A Carta foi 
assinada em 2003, em Assembleia Geral do The International Committee for the Conservation of the Industrial 
Heritage (TICCIH), consultor Especial do Icomos. Fonte: <http://www.ticcih.org>. 
415 Carta de Nizhny Tagil. Disponível em: 
 <http://www.patrimonioindustrial.org.br/modules.php?name=News&file=article&sid=29>. Acesso em 19 fev 2012. 
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No entanto, a criatividade do projeto que agencia o programa pretendido no vazio central 

atinge resultado positivo em sua solução final, pois parte de um refinado estudo 

arquitetônico e acústico do edifício e adota a reinterpretação do espaço como premissa de 

intervenção. 

No momento de sua construção, o Grande Hall da Estação Júlio Prestes foi pensado como 

um espaço de confluência, espera e dispersão dos passageiros que utilizariam a estação de 

trens. Suas imponentes fachadas internas, em uma composição de colunatas e arcos, 

ladeadas por galerias em todos os pavimentos, deveriam ser guardadas por uma cobertura 

não executada já que o projeto não foi terminado. Esse grande átrio deveria funcionar como 

um elemento articulador de todo o edifício. Porém, como ficou inacabado, sua espacialidade 

fluída e permeável foi preservada apenas como um jardim interno e assim permaneceu com 

o passar dos anos.  

O Grande Hall nunca serviu ao uso a que se destinava, nunca abrigou o burburinho de 

pessoas entrando e saindo da estação, a espera dos trens, de encontros e despedidas dos 

passageiros, atividades que ficaram restritas ao então existente concourse. 

Quase sessenta anos depois de sua construção, o Grande Hall deveria ser chamado de “o 

Grande Jardim”, pois foi essa a função que o espaço adquiriu ao longo do tempo – um 

jardim central –, até se tornar sala de concertos, dar lugar a Sala São Paulo.  

Com a incorporação do ambiente hermeticamente fechado (a sala de concertos), a relação 

dos espaços da estação é modificada: antes uma grande área de passagem, agora uma 

sala de permanência. As articulações entre o grande hall central e suas galerias contíguas 

são preservadas, porém com a inclusão das portas que se fecham nos momentos de 

concerto para criar as condições acústicas necessárias ao novo usuário do edifício. 

Figura 234 – Sala São Paulo no interior do 
Grande Hall da Estação Júlio Prestes. Foto da 

autora 
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Figuras 235, 236 e 237  – O Grande Hall da 
Estação Júlio Prestes antes da intervenção; 
durante os trabalhos de intervenção e a Sala São 
Paulo pronta. Fonte: MARCO, ZEIN, 2007, p. 62. 
SOUKEF Jr, 2001, p.90. Foto da autora 
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Neste sentido, fica claro que o novo auditório da Sala São Paulo se organiza como um 

grande ambiente fechado em si mesmo, isto é, difere-se do esquema original do grande hall 

que se caracterizava como espaço aberto de circulação e passagem.  

Enquanto conservação e valorização do monumento, consideramos a intervenção como 

uma solução de alto nível, pois promove a utilização contínua do espaço, anteriormente 

pouco utilizado e sublocado para eventos esporádicos. 

De um modo geral, a inserção da Sala São Paulo na Estação Júlio Prestes não prejudica a 

identidade nem a imagem artística da edificação, pois a intervenção cumpriu seu objetivo ao 

interpretar o espaço original concedendo-lhe uma nova função. Ela continua a ser utilizada 

como estação de trens, possui seus espaços administrativos e tem agregado a seu valor um 

novo uso – o da sala de concertos que mantém ativa a sua manutenção. 

Os materiais escolhidos para o projeto, que deveriam estar adequados à acústica do novo 

ambiente, são compatíveis com os materiais originais, e as técnicas adotadas reversíveis. A 

reintegração de elementos decorativos como ornamentos em argamassa, forros, pisos em 

mármore e mosaicos revela uma preocupação na conservação do material autêntico. Onde 

havia muitos elementos faltantes ou a maior parte das peças estava degradada, foram 

executados pisos novos, deixando como marca da transição as soleiras dos ambientes 

aonde pode se identificar o novo e o antigo. Nos ambientes em que os pisos antigos foram 

descartados, o arquiteto aproveitou algumas peças em bom estado de conservação para a 

recomposição de elementos faltantes dos pisos que foram recuperados.  

Mas a grande ação realizada na intervenção que caracteriza esse projeto como uma 

tendência de “Reinterpretação” é de inserção de uma sala de concertos em um hall central 

de uma estação de trens. Um espaço que deveria, originalmente, ser de passagem coberta 

e teve, durante sua vida útil, um caráter de ambiente aberto, foi transformado em uma 

Figuras 238 e 239 – Estação Júlio 
Prestes/Sala São Paulo: relação do antigo com 
o novo na intervenção de Nelson Dupré. Fotos 

da autora 
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terceira solução que mescla o caráter original ao novo uso adquirido, em uma releitura 

contemporânea do pátio interno. 

O Centro Cultural Banco do Brasil416 também reinterpreta o espaço, mas, em vez de 

reconfigurar totalmente um ambiente em suas três dimensões, como no caso da Sala São 

Paulo, com uma única ação – a mudança do nível da claraboia – estabelece uma nova 

leitura da edificação. 

Com o deslocamento da claraboia para alguns pavimentos acima, o espaço se amplia 

enfatizando sua dimensão monumental. Essa ação não deixa de respeitar os princípios 

basilares do restauro contemporâneo: reversibilidade e mínima intervenção. A 

distinguibilidade desta engenhosa operação é algo que talvez não fique tão claro, uma vez 

que o arquiteto trabalhou com a própria matéria existente e não com um elemento 

contemporâneo, apenas alterando sua posição no espaço. 

A ação promove significativa melhora na integração do hall de entrada e demais pavimentos 

na nova destinação de uso proposta para o monumento, sem, no entanto, excluir um 

componente histórico e estético importante do edifício. 

A intervenção de restauro no antigo Teatro Paramount (atual Renault)417 é bastante diversa 

de todas as outras obras selecionadas para análise neste trabalho. Uma “Reinterpretação” 

arrojada que trabalha por dissociação da preexistência em duas partes nas quais se atua de 

modo distinto: a preservação de um terço da edificação representada pela fachada e foyer e 

a demolição de quase dois terços do edifício preexistente, dando lugar a um projeto 

inteiramente novo. As duas componentes relacionam-se fisicamente por uma parede entre o 

antigo foyer e a nova plateia e, simbolicamente, pelo cromatismo adotado na passagem  

                                                             
416 Cf. a ficha de estudo do Centro Cultural Banco do Brasil, Volume II, Apêndice 1. 
417 Cf. a ficha de estudo do Teatro Renault, Volume II, Apêndice 1. Figura 241  – Centro Cultural 

Banco do Brasil: Corte após a 
intervenção. Fonte: CORBIOLI, 

2001, p. 65 

Figura 240  – Vista da sobreposição 
das coberturas no último pavimento 
do Centro Cultural Banco do Brasil. 

Fonte: CORBIOLI, 2001, p. 63 
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Figura 242  – Hall principal do Centro Cultural Banco do 
Brasil antes da intervenção. Fonte: CARAM, 2001, n.p 

Figura 243  – Hall principal do Centro Cultural Banco do Brasil depois da 
intervenção. Fonte: CORBIOLI, 2002, p.62 
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entre os dois tempos históricos presentes no monumento. Esse diálogo entre o antigo e o 

novo é propositalmente construído por meio dessa parede divisória. 

No Teatro Renault, a “Reinterpretação” do espaço, em um projeto pautado pela dialética 

conservação x demolição, optou pela demolição da edificação antiga para a construção de 

uma nova plateia e palco cênico. Conservou-se apenas o foyer e fachada principal, por 

serem tutelados pelo Condephaat.  

  

Figuras 244 e 245 – Reconstrução da plateia e caixa cênica; vista interna da obra concluída.  Fonte: Acervo do 
escritório Aflalo e Gasperini 
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Duas equipes, dois projetos: no primeiro, temos a postura que o caracteriza como uma 

“Reinterpretação” – a construção do novo é uma reinterpretação do antigo teatro, mas parte 

da tábula rasa com o cancelamento de referenciais estéticos e históricos quando os 

arquitetos do escritório Aflalo e Gasperini propõem um novo teatro; no segundo, um delicado 

e atencioso trabalho de restauro do foyer e fachadas, respeitando normas e critérios 

previamente estabelecidos, executado pelos arquitetos Haroldo Gallo e Marcos Carrilho.  

Referência a outros projetos: Aula Ottagona delle Terme di Diocleziano, Roma, Itália. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula Ottagona 

Em 1981, o arquiteto Giovanni Bulian inicia o 
restauro e reestruturação do Complexo 

Monumental das Termas de Diocleciano 
para o Museu Nacional Romano, a pedido 

da Superintendência de Arqueologia de 
Roma. Entre as obras, estavam incluídas a 

ordenação urbana e a valorização da área 
arqueológica das Termas de Diocleciano, o 

restauro e a musealização do Arsenal 
Pontifício na Porta Portese, e a preparação 

e criação de vários departamentos do 
Museu. 

Faz parte do conjunto a Aula Ottagona, 
situada no lado noroeste, separada do resto 

do Complexo pela Via Cernaia. É um 
grande espaço coberto por uma cúpula 

semi-circular que havia sido utilizado 
anteriormente como planetário. 

O objetivo da intervenção foi a conservação 
integral do monumento, permitindo ler a 

passagem da história. Para adaptar o 
espaço em museu, o arquiteto valorizou o 

uso da edificação como planetário e 
desenhou uma estrutura geodésica em ferro 

apoiada sobre 25 colunas de ferro que 
definem o anel perimetral do espaço 

expositivo. Figuras 246 e 247 – Aula Ottagona: vista interna da ala expositiva e detalhe da cúpula. Fotos da autora 
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Figuras 248, 249 e 250  – Os croquis mostram as marcas que o monumento adquiriu a partir da intervenção: em magenta, o que foi acrescido a partir 
da releitura dos dados fornecidos pelo monumento. Em azul, o que foi eliminado. Croquis da autora 

Centro Cultural Banco do Brasil 

Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo 

Teatro Renault 
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 Repristino 

Nesta tendência, temos os projetos que se pautam na postura de recuperar ou reconstruir o 

monumento adotando um período, ou estilo que a obra já não possui mais. A 

desconsideração pela historicidade e artisticidade adquiridos pela preexistência ao longo de 

sua vida útil é o mote desta tendência que parte de intervenção justificada pelo desejo de 

refazimento de uma parte da construção, reproduzindo um estilo ou parte de um 

determinado período histórico considerado importante e, assim, recriando algo que não 

existe, em prejuízo de algo que já é parte do monumento.  

A intervenção produz uma falsificação que leva o observador ao engano. Não existe 

parâmetro para avaliação dos princípios de restauro, pois a memória original do monumento 

é perdida em benefício da construção de um falso histórico.  

Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, repristinação é o “restabelecimento de 

uma condição anterior; restauração do aspecto ou forma primitiva, extirpando o que lhe 

havia sido eventualmente acrescentado”418. Além de eliminar os acréscimos, no repristino, é 

necessário promover o preenchimento da lacuna gerada pela própria ação da intervenção: o 

autor da intervenção retira do monumento aquilo que lhe descaracteriza como imagem 

unitária de um estilo ou período a que se pretende retornar, e insere os novos elementos em 

um retrocesso temporal, ao utilizar materiais, técnicas e composição de um tempo que já 

passou. 

A demolição de grande parte do terceiro pavimento para a reconstituição da volumetria e do 

caráter barroco que se pretendia dar ao prédio na intervenção no Paço Imperial representa 

uma perda estética e histórica para o monumento e sua preservação.  

                                                             
418 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2009, p. 1648. 
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A vontade de dar ao prédio uma feição que ele já não possuía mais, mas que reforçaria seu 

caráter e sua representatividade como memória do período eleito como mais significativo 

para o patrimônio brasileiro, leva a decisões de projeto que acabam dando ao prédio do 

Paço Imperial uma configuração final nova, não representativa de nenhuma das etapas 

pelas quais passou a edificação. Não o vemos como um prédio antigo restaurado, mas 

como a concretização de um “falso histórico”. Reconhecemos alguns elementos como 

originais do edifício preexistente, porém, sua composição arquitetônica geral como 

referencial de um período foi perdida. 

  

Figura 251  – Centro Cultural Paço Imperial após a intervenção. Foto da autora Figuras 252 e 253  – Paço Imperial antes da intervenção e 
durante as obras de demolição. Fonte: CAMPELLO, 1984, 

141; CAVALCANTI, 1999, p. 113 
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O projeto de intervenção no Theatro São Pedro419, com intuito de recuperar o monumento 

abandonado e lhe devolver a vitalidade, tinha como premissa básica a recomposição do 

maior número de elementos arquitetônicos que constituíam a edificação em 1910 e que 

foram perdidos com o tempo, elementos esses que compunham a platibanda da fachada, os 

ornamentos das pilastras decorativas e o frontão sobre a entrada principal. A tendência ao 

“Repristino” demonstra uma vontade de dar vida a algo do passado, uma intenção 

estritamente formal, ligada à matéria e oposta à realidade histórica do monumento. 

Segundo Carbonara, a reintegração da imagem de uma obra, em um projeto de restauro, 

através do juízo crítico, deve eliminar o que deturpa e recompor o que falta por meio de um 

ato controlado de fantasia420. O autor retoma algo que vem explicitado por um dos 

formuladores do denominado “Restauro Crítico”, Renato Bonelli, que preconizava a 

intervenção como uma dialética entre o ato crítico e o ato criativo. O primeiro idealizava as 

condições de intervenção; o segundo as materializava com uma dose de respeito pelo 

monumento e responsabilidade do autor do projeto. 

O repristino, como praticado no Brasil, é uma interpretação equivocada da reintegração da 

imagem da obra de arte em uma postura de reinseri-la à nova vida. Essa apreensão errônea 

do termo decorre da compreensão do vocábulo reintegração como restituição, recondução, 

reposição. 

Como preconizado por Bonelli, não há ato crítico, uma vez que a “reintegração da imagem” 

na ação de repristino promove, no resultado final da intervenção, um falso histórico. Na  

 

  
                                                             
419 Cf. a ficha de estudo do Theatro São Pedro, Volume II, Apêndice 1. 
420 CARBONNARA, Giovanni. Reintegrazione dell’Immagine. Roma, Bulzoni Editore, 1975/1976, p. 59-60. 

Figuras 254 e 255  – Theatro São Pedro na 
época da construção e antes da intervenção. 

Fonte: WALKER, 2000, p. 12-13 e 74-75 

Figura 256 – Theatro São Pedro após a 
intervenção. Foto da autora 
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  Centro Cultural Paço Imperial 

Theatro São Pedro 

Figuras 257 e 258  – Os croquis mostram as marcas que o monumento adquiriu a partir da intervenção: em magenta, o que foi acrescido; em azul, o 
que foi eliminado. Reflexo de uma postura de reconstituição de um  estilo ou período (através do repristino) da história da obra. Croquis da autora 
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verdadeira reintegração421 o julgamento crítico do monumento dá subsídios ao ato criativo 

que é o de facilitar a leitura da preexistência histórica e não falseá-la, e utilizar a criatividade 

através do novo, do tempo histórico da intervenção, para a recomposição de trechos 

perdidos, diferentemente do que ocorre no repristino que refaz os mesmos trechos perdidos 

com as características de outro tempo histórico. 

Referência a outros projetos: Igreja Frauenkirch, Dresden, Alemanha. 

  

                                                             
421 Cf. CARBONNARA, Giovanni. Reintegrazione dell’Immagine. Roma, Bulzoni Editore, 1975/1976. 

Igreja Frauenkirch 

A primeira igreja foi construída no século X, 
substituída depois, no século XII, por uma 

igreja de características romanas. Ao longo 
do tempo sofreu inúmeros acréscimos. Em 

1722, a antiga igreja deu lugar a uma nova 
Frauenkirch, de planta quadrada coroada 

por uma grande cúpula. 

Desde a sua construção, a nova Frauenkirch 
apresentou problemas estruturais 

decorrentes da sobrecarga da cúpula sobre 
a estrutura de pilares. 

Em 1945, os bombardeios da Segunda 
Guerra Mundial atingiram Dresden, 

provocando destruições e incêndios. Um 
desses incêndios foi responsável pelo colapso 

da estrutura da cúpula da Frauenkich. Após 
a guerra, as ruínas foram consolidadas, mas 

não houve o restauro da igreja. 

Somente no início da década de 1990, após 
um movimento pela reconstrução de 
Dresden, foi iniciado um trabalho de 

levantamento na igreja que promoveram o 
restauro e reconstrução das áreas destruídas 
da edificação, utilizando como referência os 

projetos originais e adotando como premissa 
a reconstituição da cúpula tal como ela era 

antes da destruição. 

 

Figura 259 – Igreja Frauenkirche 
destruída. Fonte: LÓPEZ-

MANZANARES, 1999  p.39 

Figura 260 – Igreja Frauenkirche após a intervenção. 
Fonte: www.dresde.de 
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 Apropriação  

Nesta tendência encontram-se as intervenções onde o novo é o personagem principal da 

ação sobre o monumento, tornando-se o antigo apenas suporte para a sua existência. Ou 

seja, a existência e protagonismo do primeiro é resultado de como o monumento é 

apropriado: como suporte para o novo, tendo o novo o domínio sobre o antigo, a posse 

sobre o bem histórico. A intervenção é caracterizada pela inexistência de respeito ao 

monumento, pois o autor da intervenção se apropria da preexistência para criar as 

condições adequadas para o seu projeto contemporâneo. 

Não existe integração das lacunas nem remoção de acréscimos, mas, sim, adições 

condicionadas pelo novo, sem avaliação crítica do dado histórico e possíveis ações 

valorativas para sua preservação.   

No caso da Pinacoteca de São Paulo422, a alteração da circulação – uma escolha de 

intervenção que transcende o monumento, pois tem um aspecto virtual – é, ao mesmo 

tempo, a ação mais invasiva e a de menor respeito ao texto arquitetônico original, indo 

contra seu “documento autêntico”423. 

A decisão dos arquitetos Paulo Mendes da Rocha, Eduardo Colonelli e Welinton Torres não 

justifica a melhoria da relação exterior-interior, porém cria as condições necessárias para 

materializar o seu projeto moderno. A inversão do eixo de circulação do prédio, 

complementada pela inserção de passarelas nos dois pátios internos laterais, cria uma  
                                                             
422 No caso da Pinacoteca de São Paulo, quando a solicitação da intervenção chegou ao autor, a edificação já 
funcionava como Pinacoteca, dividindo seu espaço com a Escola de Belas Artes. O prédio foi concebido para 
uso educacional, para funcionar como Liceu de Artes e Ofícios. O escopo da intervenção era promover a 
definitiva instalação da Pinacoteca naquele espaço, e teve como premissa básica, também, a ampliação do 
acervo, locais para exposições temporárias e  adaptações técnico-funcionais. Cf. a ficha de estudo da 
Pinacoteca do Estado de SP, Volume II, Apêndice 1. 
423 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/ MINISTÉRIO DA CULTURA. Cartas 
Patrimoniais. 3ª ed. rev. aum. Rio de Janeiro: Iphan, 2004, p. 93. 
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Figura 261 – Planta do 1° pavimento antes 
da intervenção. 

Fonte: SOUSA, 1998, p. 67 
 

Figura 262 – Planta do 1° pavimento depois 
da intervenção. 

Fonte: SOUSA, 1998, p. 67 
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espacialidade moderna não necessária para as novas funções do monumento. O caráter 

expositivo das salas e sua disposição perimetral, ao longo dos pátios centrais, permite uma 

multiplicidade de arranjos museográficos e de percursos adaptáveis a cada tipo de evento. A 

justificativa de significativa melhora na recepção do público, mais o fato de a formação de 

filas ter se acomodado na lateral do edifício, também não se verifica compreensível: público 

e veículos acabam dividindo o mesmo espaço e a área intramuros entre a Av. Tiradentes e a 

fachada principal do prédio poderia ter sido organizada para o acolhimento dos visitantes de 

outras formas.  

Com o fechamento dos espaços internos, amplia-se apenas a área expositiva do 1º 

pavimento, que não precisaria ter seu acesso alterado. A permeabilidade conseguida com a 

nova cobertura dá liberdade de circulação e percursos ao usuário. E por que não acessar o 

museu por sua entrada monumental? A fachada voltada para a Av. Tiradentes, com seu 

grande pórtico e escadaria originais marca a entrada principal do edifício. A retirada da 

escada, elemento compositivo da fachada, tida como “mal ajambrada”424 por Paulo Mendes 

da Rocha também não se justifica apenas com a inversão da circulação: substituí-la por um 

mirante para a cidade como afirma o arquiteto só seria compreensível se a visualização 

desse destaque a valores qualitativos e históricos. 

Arrojada e ao mesmo tempo sutil, a alteração dos eixos em 90° modifica a implantação do 

museu em relação a sua posição no meio urbano e prejudica a própria história da 

                                                             
424 O próprio Paulo Mendes da Rocha justifica a decisão: “eu achava aquela escada mal ajambrada, muito dura, 
muito íngreme, e o espaço de recepção era quase nulo. A escada precipitava-se sobre a avenida, que foi se 
encolhendo. O acolhimento ficava prejudicado, porque a circulação não fluía”. Fonte:  ROCHA, Paulo Mendes 
da. Paulo Mendes da Rocha comenta com entusiasmo a reforma da pinacoteca, In Projeto e Design, São Paulo,  
n.220, mai.1998, p. 47. 
 

Figuras 263 e 264 – Cobertura dos pátios.  
Fotos da autora 
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edificação, concebida com planta simétrica que tem sua entrada principal com eixo central 

bem marcado na Av. Tiradentes. 

Segundo a Carta de Veneza, em seu artigo 1º, a noção de monumento “compreende a 

criação arquitetônica isolada, bem como o sítio urbano ou rural que dá testemunho de uma 

civilização particular, de uma evolução ou de um acontecimento histórico”425.  

Luis Espallargas Gimenez considera a obra da Pinacoteca, assim como a intervenção 

realizada no edifício da Fiesp, “com presença e características próprias muito marcantes e 

com problemas de acesso e utilização a corrigir”426.  

Já Isabel Villac considera que “a virtude do projeto está em propor o florescimento de uma 

nova concepção arquitetônica para o edifício construído na passagem do século XIX para o 

século XX, ao inverter sua implantação com respeito à cidade e dotar o edifício da liberdade, 

da imprevisibilidade e do dinamismo de uma concepção de espaço que se assoma à rígida 

formalização da clássica planta original”427.  

Ao mesmo tempo em que a equipe autora do projeto demonstra desconsideração pelo 

projeto original, subvertendo a rigidez clássica e alterando a implantação do monumento, se 

apropriando da sua geografia e dotando-a de características extremamente  

contemporâneas em uma ação aparentemente de mínima intervenção,ela também propõem 

modificações pontuais compatíveis com a edificação: se reconhece os componentes novos 

dentre os elementos originais do prédio, marcando as alterações no edifício original, como 

                                                             
425 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/ MINISTÉRIO DA CULTURA. Cartas 
Patrimoniais. 3ª ed. rev. aum. Rio de Janeiro: Iphan, 2004, p. 92. 
426 GIMENEZ, Luís Espallargas. “Autenticidade e Rudimento”, In Revista AU, Arquitetura e Urbanismo 79, São 
Paulo, ago./set. 1998, p. 70. 
427 VILLAC, Maria Isabel. Uma nova espacialidade – Pinacoteca do Estado de São Paulo. Anais do III Projetar. 
Porto Alegre, out. 2007. 

Figuras 265 e 266 – Novos 
elementos que compõem a 

espacialidade da Pinacoteca. Fotos 
da autora 
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as passarelas, a cobertura, o elevador, o fechamento das janelas (caixilho cego) que 

utilizaram materiais característicos do nosso tempo.  

O edifício da Estação da Luz428, que mescla características do patrimônio industrial com a 

arquitetura eclética, recebe em seu interior o Museu da Língua Portuguesa, que se apropria 

de uma parte da edificação acrescentando-lhe um novo uso, porém, sem promover a 

integração das duas funcionalidades agora presentes no mesmo edifício: o antigo (espaço 

mantido para a estação de trem) e o novo (espaço cedido para o museu) têm acessos 

independentes e atividades paralelas sem que a função de um interfira na do outro. 

Na intervenção na Estação da Luz encontramos terreno fértil para a discussão dos limites da 

intervenção em preexistências históricas e podemos colocar em discussão até que ponto a 

opção por uma determinada solução de projeto pode ou deve interferir na preservação das 

edificações e, mais, como a escolha feita transita no campo disciplinar da restauração. Ou 

seja, a adoção por uma determinada postura projetual insere ou exclui a obra do campo de 

restauro? 

A edificação necessitava de manutenção e conservação: deveriam ser realizadas obras de 

restauro para resolver problemas de desgaste ocasionados pelo tempo, ataque de insetos, 

infiltrações e, também, revisões dos sistemas elétricos e hidráulicos429. A solução 

encontrada foi dotar o edifício de um novo uso que pudesse lhe dar um novo dinamismo. 

Esse dinamismo foi alcançado, pois o museu é um espaço de grande sucesso de público, 

fazendo parte do roteiro cultural da cidade.  

                                                             
428 Cf. a ficha de estudo da Estação da Luz/Museu da Língua Portuguesa, Volume II, Apêndice 1. 
429 KÜHL, Beatriz M. Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização: problemas teóricos de 
restauro. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2008, p.183. 
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No entanto, a conquistada vitalidade acentuou a descaracterização da essência da 

edificação: a de uso como espaço ferroviário430. Como espaço museográfico, o projeto 

parece ser acertado, porém, as resoluções de museografia sacrificam importantes 

elementos da arquitetura, arquitetura essa considerada um dos mais importantes edifícios 

ferroviários do Brasil e um significativo exemplar do patrimônio industrial. 

                                                             
430 Acentuou porque essa atividade já vinha sendo prejudicada pela reforma da gare, proposta para a integração 
entre a ferrovia e o metrô, o que interferiu em sua identidade como estação de trens. Seu uso principal, agora, se 
dá pela circulação de pessoas entre a rua e o prédio. A CPTM havia proposto, dentro do Projeto Integração 
Centro (1995), a construção de um edifício anexo junto ao já existente, para adequação das instalações da 
Estação da Luz que receberia mais quatro linhas de trens de subúrbio, fato que acarretaria o aumento de 
passageiros, de 50 mil para 300 mil por dia. A proposta foi imediatamente rejeitada, concluindo-se que um 
edifício novo levaria o antigo à obsolescência. Surgiu, então, uma segunda proposta: a ligação em nível entre a 
Praça da Luz e a Rua Mauá, através do prolongamento das calçadas nas extremidades da gare e da integração 
do exterior com o interior do edifício. Após a transposição das catracas, o usuário atingiria as plataformas, 
nesses novos pisos nas extremidades, que dariam suporte à circulação vertical de escadas rolantes e 
elevadores. Essa solução criaria uma nova fluidez permitindo a ligação dos dois lados do bairro da Luz; por outro 
lado, interferiria na ambiência da continuidade da gare que seria interrompida pela construção da circulação 
vertical e comprometeria duas passarelas originais das extremidades, as quais deveriam ser eliminadas. A 
intenção, proporcionada pela própria técnica construtiva da estação em estrutura pré-fabricada de ferro, era a de 
que as passarelas fossem realocadas em novas posições na estrutura da gare – apenas a passarela central 
seria preservada no próprio local, como memória do desenho original. Essa segunda proposta foi aprovada pelos 
órgãos de patrimônio, mas encontrou a negativa de alguns preservacionistas, o que impediu que a CPTM a 
levasse adiante. Na busca de uma terceira proposição que, segundo eles, não poderia agredir de tal maneira o 
edifício histórico, a solução encontrada foi a de ligar a Praça da Luz e a Rua Mauá às plataformas, com a 
construção de túneis sob a via – um projeto mais caro –, unindo o sistema ferroviário ao metroviário para que o 
usuário pudesse acessar a gare através do espaço subterrâneo. As principais intervenções físicas previstas (e 
executadas) foram: a criação de dois saguões de distribuição, um na Rua Mauá e outro na Av. Casper Líbero; a 
construção de um acesso pelo Jardim da Luz; a criação de shafts de ventilação; a eliminação das escadas de 
acesso às plataformas; a adequação da rede aérea sobre a linha; a adequação da sinalização e restauro da 
estrutura da gare. Essa solução preserva as passarelas das extremidades da gare, mas, em contrapartida, exclui 
o pedestre e usuário da estação do edifício: para acessar a plataforma dos trens não é preciso entrar na estação, 
os acessos localizam-se nas calçadas do entorno. O desenho da plataforma central da gare também fica 
visivelmente prejudicado com a inserção dos elementos de acesso (guarda-corpos, muretas de concreto) ainda 
que identificados como intervenções distintas. Fontes: KÜHL, Beatriz M. Preservação do Patrimônio 
Arquitetônico da Industrialização: problemas teóricos de restauro. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2008; Projeto 
Integração Centro. Brás, Luz e Barra Funda quase prontas para a interligação metroferroviária. Disponível em 
<http://www.geocompany.com.br/ftp/Projeto1.pdf>. Acesso em 19 fev. 2012.  
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Quando se percorre as galerias expositivas perde-se a referência do edifício em si devido à 

contraposição da virtualidade entre o museu e a realidade do prédio. Soma-se a isso a falta 

de entrosamento entre o espaço interno e externo que já não existia em função do novo 

sistema de ingresso às plataformas da gare.  

  

Figuras 267, 268 e 269 – à direita: interior do Museu da Língua Portuguesa; acima: nova cobertura na entrada 
do museu. Fotos da autora 
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Na parte externa da edificação, também encontramos problemas de composição na 

integração de elementos novos com os antigos: as coberturas metálicas acrescentadas no 

térreo, nas duas extremidades do edifício, comprometem a apreensão visual de seu 

desenho original. Há um grande prejuízo à autenticidade do prédio como espaço ferroviário, 

não só inerente a sua materialidade, mas, principalmente, ao uso que dele se faz. O 

acréscimo de um novo uso que nada acrescenta à preservação do edifício. 

Referência a outros projetos: Museu Royal Ontario, Toronto, Canada. 

  

Museu Royal Ontario 

O Museu Royal Ontario foi construído no 
início do século XX e durante a sua historia 
foi reformado três vezes em função de sua 

ampliação: na década de 1930, nos anos 
1970 e agora, em 2005, na intervenção de 

autoria do arquiteto Daniel Libeskind. 

A intervenção trabalha com a inserção de 
uma nova espacialidade – um grande cristal 
– que se apropria da preexistência histórica, 

criando jogos de cheios e vazios, luz e 
sombra, interna e externamente.  

A nova arquitetura chama atenção para 
suas características e relega o edifício antigo 

apenas a um suporte para sua existência: 
uma apropriação quase que parasitária do 
novo sobre o antigo. É claro o protagonismo 

no novo e a desconsideração do arquiteto 
pelo material histórico.   

  

 

 

Figuras 270 e 271 – Museu Royal Ontario, vista noturna da fachada principal (ao lado) e vista geral da 
intervenção. Fonte: <http://daniel-libeskind.com/projects/royal-ontario-museum/images> 
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Pinacoteca do Estado de SP 

Museu da Língua Portuguesa 

Museu de Arte do Rio 

Figuras 272, 273 e 274  – Os croquis mostram, em magenta, as áreas da preexistência apropriadas pelo projeto do novo. Em azul, os elementos 
retirados. Croquis da autora 
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 Completamento 

Nesta tendência, a intervenção tem como objetivo dar continuidade ao edifício que não foi 

terminado no momento de sua criação, seguindo suas características estilísticas originais. 

Nesse caso se colocam dois problemas: um, o completamento a partir do conhecimento do 

projeto original, e outro, quando não há a existência desse projeto. No primeiro caso, é 

criada uma nova arquitetura a partir de um projeto antigo, acrescentando-se o fato de que os 

materiais e as técnicas também serão contemporâneos. No segundo caso, o completamento 

do monumento buscará uma unidade compositiva recriando elementos arquitetônicos de um 

período passado em um tempo presente, porém, sem dados concebidos pelo autor da obra, 

mas, sim, oriundos das escolhas do autor da intervenção.  

O monumento vem acrescido de uma camada de história de um tempo perdido, a partir de 

um conceito desatualizado que retoma um projeto concebido no pretérito, materializando 

ideias passadas no presente.  

Do ponto de vista estético, a intervenção produz um “falso” histórico – algo que foi pensado, 

mas não realizado no projeto inicial do monumento, sendo executado em momento diverso, 

quando a edificação já adquiriu valores e testemunhos por sua imagem construída. As 

partes completadas, o novo objeto, podem levar o observador ao engano em relação ao 

momento de execução do projeto de completamento e o da execução do original. Assim, 

estabelece-se uma problemática de autoria do projeto, pois o monumento é fruto, 

aparentemente, de um único projeto realizado em tempos diferentes e por arquitetos 

diferentes.   

Em geral, nos casos de “Completamento” não existe uma razão urbanística e arquitetônica 

para a finalização da obra. Vimos que outras obras não terminadas – como a Estação Júlio 

Figura 275  – Catedral da Se antes da 
intervenção. Fonte: 

<http://arquitetopaulobastos.com.br/> 
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Prestes (Sala São Paulo) e Liceu de Artes e ofícios (Pinacoteca de São Paulo) – não 

sofreram completamentos quando foram objetos de projetos de intervenção. 

  

Figuras 276 e 277  – Proposta do arquiteto 

Paulo Bastos para a intervenção na 

catedral, onde o completamento do projeto 

seria executado a partir de uma releitura, 

com características contemporâneas, do 

projeto original . Fonte: 

<http://arquitetopaulobastos.com.br/> 
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Nos exemplos em que se configura o completamento tal como seria o projeto original, 

dificilmente haverá mudança de uso. Suas características aproximam esses casos da 

tendência do “Repristino”. Ambas – completamento e repristino – possuem concretizações 

idênticas ao produzir um falso histórico na busca de um período, estilo ou elemento 

arquitetônico que já não existe mais. A diferença das duas tendências está na condição de 

partida: no repristino a ação é guiada pela reconstrução de algo que já esteve presente no 

monumento e foi perdido ao longo de sua histórica; no completamento, a “reconstrução” é 

subsidiada pelo projeto que não foi terminado, algo que não chegou a ser executado e em 

nenhum momento fez parte da vida da preexistência histórica.  

O completamento da Catedral da Sé431 se deu por solicitação do cliente, a Cúria 

Metropolitana, em um projeto que tinha por finalidade o “restauro conservativo”, onde se 

recuperava elementos deteriorados e com problemas estruturais. A complementação dos 

torreões e agulhas previstos no projeto original (e não construídos) acabou sendo 

incorporada às ações de conservação, alterando o caráter da intervenção. 

O arquiteto Paulo Bastos havia apresentado uma proposta de construir os torreões e 

agulhas na mesma posição prevista no projeto original, mas com técnicas e materiais 

modernos, utilizando uma delgada estrutura metálica e fechamentos em vidro. Dessa forma, 

ele criaria a volumetria almejada, mas com um olhar contemporâneo, promoveria a releitura 

e a reinterpretação do projeto inacabado. Todavia, essa proposta não foi aceita pelo cliente 

que queria “terminar” a construção 50 anos depois. 

Diante de um croqui do projeto original encontrado em meio a entulhos do coro, foi possível 

conhecer o desenho das torres em suas proporções. Não havia plantas e tudo foi 

transformado pelo arquiteto que, nos anos 2000, foi impelido a projetar uma catedral  

                                                             
431 Cf. a ficha de estudo da Catedral da Sé, Volume II, Apêndice 1. 

Figura 278  – Croqui esquemático da 
intervenção mostrando, em magenta, os 

acréscimos na preexistência.  
Croqui da autora 
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Figuras 280 e 281  – Catedral da Se após a intervenção: vistas externas com destaque para os torreões e agulhas 
novos executados segundo projeto original. Fotos da autora 

Figura 279  – Interior do torreão onde se percebe a 
malha metálica leve executada sobre a estrutura 

consolidada. Fonte: DELELLIS, 2002, p.171 
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neogótica do início do século anterior: para a perfeita adequação do novo desenho à 

estrutura já consolidada, os novos “antigos” elementos inseridos foram executados com 

materiais e técnicas novas. O prédio preexistente não suportaria 14 novos torreões com as 

mesmas características construtivas adotadas quando da edificação da catedral; além disso, 

já havia problemas de cargas diferenciais, impulsos de ventos, trincas e recalques. Esse é 

um exemplo de intervenção sem fins preservacionistas para o monumento, já de 

reconhecido valor para a coletividade pelas características que possuía, mesmo não tendo 

sido terminado conforme projeto original. Mesmo assim, o arquiteto justifica a intervenção 

salientando que,  

de modo contemporâneo, conseguiu-se quase reviver o processo de criação 

coletiva das antigas catedrais, fazendo da Sé o testemunho sensível do 

carinho e do trabalho de sucessivas gerações na sua consolidação como 

um dos principais símbolos do povo paulistano e de sua cidade [...] Estamos 

fazendo torres góticas com processo bem contemporâneo432.  

Referência a outros projetos: Sagrada Família, Barcelona, Espanha.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
432 DELELLIS, Rosana; LESCHER, Artur; CANNABRAVA, Iatã. Catedral da Sé: Arte e Engenharia na 
recuperação do patrimônio. São Paulo: FormArte, 2002, p. 151. 

Sagrada Familia 

O Templo Expiatório da Sagrada Família 
começou a ser construído em março de 1882, 
a partir do projeto do arquiteto Francisco de 

Paula del Villar. No ano seguinte, Antonio 
Gaudí foi encarregado de assumir as obras, 

momento em que propõe inovações no 
projeto, conferindo à igreja um caráter 

monumental. Com a morte de Gaudí em 
1926, a obra passa a ser dirigida por seus 

colaboradores: Domènec Sugrañes e F. 
Quintana, que terminam três campanários e 
os pináculos. Após breve interrupção devido 

à Revolução de 1936, os arquitetos Isidre 
Puig Boada e Lluís Bonet Garí assumem, em 

1954, a condução da direção da obra.  Nos 
anos seguintes, diversos profissionais 

arquitetos participam dos trabalhos em 
uma jornada que tem como objetivo 

completar o edifício iniciado no século 
anterior. Em 1992, a igreja tinha 40% de sua 

estrutura construída. Ainda hoje, com 
grande parte de seus elementos executados, 

a edificação é um canteiro de obras.  

  

 

 

Figura 282  – Sagrada Família, Barcelona, e, 2008 – 
construção contínua visando o completamento. Foto  
da autora 
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 Conservação  

Esta tendência de ação de restauro é pautada na conservação do monumento, em geral 

mantendo seu uso original, com eventuais ajustes e adequações funcionais (segurança, 

conforto, acessibilidade) para atualização da edificação às novas demandas da sociedade 

moderna. 

Nela, as etapas de projeto são acompanhadas pela avaliação crítica dos valores estéticos e 

históricos como garantia à preservação do monumento em seu texto arquitetônico original. A 

remoção de acréscimos e a reintegração de lacunas são propostas pautadas na 

conservação do edifício: o que não tem valor, ou prejudica a leitura da preexistência, é 

retirado, e só são acrescidos elementos necessários à consolidação estrutural, à atualização 

do bem e à perpetuação de sua vida útil, material e funcional. 

A intervenção na Biblioteca Mário de Andrade433, que deriva de um projeto denominado 

“Plano integrado de Restauro e Modernização da Biblioteca Mário de Andrade”, foi realizada 

em conjunto com diversas disciplinas e tinha como finalidade a atualização e a restauração 

da edificação de modo a não interferir na utilização da biblioteca por parte dos usuários.  

O projeto contou, inclusive, com o restauro do acervo técnico da Biblioteca. Quanto ao 

acervo físico, o tratamento de revestimentos, esquadrias e mobiliário original, a 

readequação da acessibilidade, a reforma do sistema de armazenamento dos livros e 

consequente aumento de sua capacidade de acervo, são ações que foram pautadas no 

respeito pela estrutura original moderna. 

Pequenos elementos como novas estantes, rampas nas entradas e sistema de 

infraestrutura, são os novos elementos utilizados para atualização do prédio. O elemento de  

                                                             
433 Cf. a ficha de estudo da Biblioteca Mário de Andrade, Volume II, Apêndice 1 
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Figuras 283 e 284  – Facha frontal da Biblioteca Mario de Andrade, ante e depois da intervenção. Fonte: 
SCHARLACH, 2010, p. 262; foto da autora 
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destaque na obra é o corredor em vidro, situado na fachada principal, cuja função é a de 

ligar a biblioteca principal ao acervo de periódicos (antes com acessos externos 

independentes). O desenho do novo elemento adota a transparência que facilita a leitura do 

texto original e segue as linhas de composição da fachada existente em uma clara 

integração entre novo e antigo. 

As decisões adotadas nesta intervenção nos fornece um exemplo significativo de que é 

possível promover a conservação ide um monumento mesmo com inserção de elementos 

novos: é a obra inserida em seu tempo e se adequando as solicitações da vida 

contemporânea sem perder seus valores materiais e simbólicos. O mesmo processo pode 

ser verificado na Estação Rodoviária de Bananal434. 

Após um breve período sendo utilizado como sede dos Correios, o edifício, com um trabalho 

de conservação minucioso, foi destinado a tornar-se uma rodoviária: um uso compatível com 

suas instalações, mas com uma série de problemas de conservação que precisariam ser 

resolvidos. 

A desmontagem da estrutura, facilitada por seu caráter pré-fabricado, foi decisiva para a 

avaliação do estado de conservação de cada um de seus componentes e para o tratamento 

pertinente a cada um deles – ações que visavam salvaguardar o máximo possível o 

monumento em sua essência. 

De acordo com a avaliação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), parte dos 

elementos pode ser recuperada, e outra não. Devido à falta de manutenção permanente, 

exigida pelos monumentos em geral, e por este tipo de construção, em especial, para os 

elementos perdidos optou-se pela substituição por peças idênticas, mas com materiais 

modernos. 
                                                             
434 Cf. a ficha de estudo da Estação Rodoviária de Bananal, Volume II, Apêndice 1 Figuras 285 e 286  – Vista do interior e 

exterior da nova ligação entre as alas da 
biblioteca. Fotos da autora 
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Apesar do estudo realizado sobre a coloração original, o partido adotado foi o de 

implementar novas cores como uma forma de marcar a intervenção e dar ao monumento 

uma nova camada – a camada histórica relativa ao restauro. Conforme já ressaltamos, a cor 

tem sua importância tanto na composição material quanto como marcador histórico do 

edifício. Na estação, através da prospecção, foi detectada a predominância do ocre nas 

paredes, do vinho e branco em alguns elementos e do grafite nas áreas internas. Também 

foi verificado pela equipe de projeto que as edificações antigas ao longo da estrada 

utilizavam o ocre nas paredes de taipa e o marrom avermelhado das coberturas de barro. 

Foi então adotado, por analogia e pelas próprias referências da preexistência, a cor ocre nas 

paredes de vedação e o vermelho escuro na cobertura435. 

No âmbito das prescritivas do campo disciplinar do restauro e em virtude do estado de 

conservação da edificação, a intervenção revela-se uma operação de caráter fundamentado 

e bastante respeitoso quanto aos limites da preservação do monumento original. 

Referência a outros projetos: Complesso di Santa Maria della Scala, Siena, Itália. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
435 KRUCHIN, Samuel. Kruchin, uma poética da história: obra  de restauro. 1ªed. São Paulo: C4, 2012, p.238-
239. 
 

Complesso di Santa Maria della Scala 

O antigo hospital de Santa Maria della Scala 
foi construído no século XI para acolher 

peregrinos doentes e crianças abandonadas. 
Esteve em atividade até a inauguração do 

Policlínico da cidade, no final dos anos 1970,  
quando perdeu sua função. 

O concurso realizado no final da década de 
1980, cujo vencedor foi o arquiteto Guido 

Canali, deu início à recuperação, restauro e 
adequação do antigo hospital em Complexo 

Museal. 

A intervenção, através do restauro dos 
elementos preexistentes e consolidação 

estrutural, ainda contou com a eliminação 
de acréscimos que impediam a leitura do 

monumento e, com pequenas 
transformações, deu ao complexo uma nova 

função que permitiu a criação de espaços 
museográficos e a fruição do usuário com o 

máximo de respeito ao material original.  

   

 

 
Figuras 287 e 288  – Vista do interior e 

exterior do Complexo de Santa Maria della 
Scala Fotos da autora 
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Biblioteca Mario de Andrade 

Estação Rodoviária de Bananal 

Figuras 289 e 290  – Os croquis destacam as áreas de intervenção nas obras selecionadas dentro da tendência Conservação Croquis 
da autora 
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 Reintegração 

Nesta tendência, a intervenção geralmente ocorre em monumentos em ruína, semi-ruína ou 

fruto de uma grande descaracterização em função da má conservação ou falta de controle 

dos órgãos de preservação. A ação de intervenção tem o objetivo de reintegrar o edifício 

preexistente por meio de uma postura de saneamento, isto é, da remoção de acréscimos 

que descaracterizam o conjunto e com a recuperação de elementos indispensáveis à 

composição do monumento, isso tudo utilizando-se de certa dose de criatividade. 

A artisticidade e historicidade da obra são analisadas e passam por processo de julgamento 

crítico sobre quais valores estão presentes na obra, quais são significativos e devem ser 

preservados, quais são representativos e devem ser recuperados, tudo isso visando, como 

resultado final, a reintegração da imagem do monumento original. A base da intervenção é a 

conservação do material autêntico original, através da avaliação da história do monumento, 

respeitando os preceitos basilares do restauro.  

Em menos de um ano, e em condições financeiras precárias, o arquiteto Paulo Ormindo de 

Azevedo e seus colaboradores conseguiram devolver a Salvador o Mercado Modelo436 com 

suas características originais, antes comprometidas pelo incêndio sofrido: mais que um 

mercado popular, um mercado de artigos típicos da cultura baiana, frequentado por 

moradores e turistas.  

Do completo estado de ruína – pois apenas suas alvenarias de cantaria estavam de pé –, a 

edificação foi restaurada e consolidada segundo os princípios basilares do restauro 

contemporâneo: o objetivo principal da ação fundamentou-se em respeitar a matéria original 

e, no que diz respeito às inserções, procurou, através do consolidamento da estrutura e do  

                                                             
436 Cf. a ficha de estudo do Mercado Modelo, Volume II, Apêndice 1 

Figura 291  – Vista exterior do Mercado Modelo 
após a intervenção. Foto da autora 
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Figuras 292 e 293 (acima)  – Vista da rotunda do 
Mercado Modelo logo após o incêndio e atual. Fonte: 
AZEVEDO, 1985, p.73; foto da autora 
 
Figuras 294 e 295 (ao lado) – Interior do mercado 
destruído e vista atual. Fonte: AZEVEDO, 1985, p.12; foto 
da autora 
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uso de técnicas e materiais contemporâneos, refazer a releitura do monumento existente 

antes dos danos sofridos437. 

Nas residências da Ladeira da Misericórdia438, a perda da divisão dos ambientes e o mau 

estado de conservação, acarretado por problemas estruturais e pelo abandono das 

edificações, descaracterizou a espacialidade original. Utilizando a tecnologia das estruturas 

pré-fabricadas em concreto, da Fábrica de Equipamentos Comunitários (Faec), do arquiteto 

Lelé (por solicitação do cliente – a Prefeitura Municipal de Salvador), a arquiteta Lina Bo 

Bardi reintegrou o espaço, que teria seu uso original recuperado, e redefiniu os ambientes 

de acordo com as exigências da sociedade contemporânea. 

A postura encaixava-se muito bem ao programa do plano piloto pretendido pela 

administração de Salvador o qual previa intervenções pontuais, inseria-se dentro dos 

critérios da Carta de Veneza e buscava, também, a agilidade e facilidade da execução: 

Esse sistema de pré-moldados, perfeitamente distinto da parte histórica, é 

denunciado pela sua estrutura e pelo tempo atual. Não mexemos em nada, 

mas mexemos em tudo439. 

Lina Bo Bardi recuperou os elementos compositivos das fachadas, reintegrando a imagem 

do conjunto por meio do que ela chama de “restauro histórico tradicional”: 

                                                             
437 Os estudos complementares realizados pelo arquiteto Paulo Ormindo, somado à sua vasta experiência no 
campo da preservação, propiciaram um aprofundamento teórico-metodológico em que cada ação de intervenção 
foi cuidadosamente pautada no respeito pelo monumento e seus valores autênticos: a execução de 
levantamentos, estudos de avaliação dos materiais, comprovação das condições estruturais da edificação, 
conhecimento histórico do sítio e do próprio monumento, compreensão do emprego dos materiais e técnicas 
construtivas tradicionais, forneceram ao arquiteto os subsídios necessários para uma intervenção pautada nas 
condições originais da preexistência histórica. 
438 Cf. a ficha de estudo do Conjunto da Ladeira da misericórdia, Volume II, Apêndice 1. 
439 Ladeira da Misericórdia: plano piloto. Projeto, São Paulo, n. 133, jul. 1990, p. 50. 

 

Figuras 296, 297 e 298  – Vistas externas e 
interna das residências da Ladeira da 

Misericórdia. Fotos da autora 
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O que estamos procurando na recuperação do centro histórico da Bahia é 

justamente um marco moderno, respeitando rigorosamente os princípios da 

restauração histórica tradicional (grifo nosso). Para isso, pensamos num 

sistema de recuperação que deixa perfeitamente intato o aspecto não 

somente exterior, mas também o espírito, a alma interna de cada edifício440. 

Entendemos que, ao tratar a intervenção como “restauração histórica tradicional”, Lina Bo 

Bardi procurou manter não só os aspectos históricos das residências, mas, também, a 

imagem arquitetônica colonial do conjunto, que se encontra em uma posição de destaque na 

cidade de Salvador – a Ladeira da Misericórdia é a paisagem vista da Cidade Baixa como 

arremate da Cidade Alta. Com o uso dos elementos pré-fabricados em concreto, a arquiteta 

promove a reintegração da imagem, facilitando a leitura dos trechos perdidos, em uma 

postura que se encaixa nos moldes do Restauro Crítico. 

Na Ladeira da Misericórdia e no Mercado Modelo, a intervenção revela uma postura de 

reintegração do monumento, que procura dar às obras as condições de leitura de sua 

composição original, com o material que lhe é restante. Com olhar crítico, os arquitetos 

propõem a ‘reintegração da imagem’441 arquitetônica através do restauro dos elementos 

restantes (limpeza, consolidação, reboco de fachadas, refazimento de coberturas, 

recomposição de peças faltantes) e da incorporação de elementos contemporâneos, quando 

necessário para a atualização do bem e consolidação da estrutura.  

Referência a outros projetos: Oratorio di San Filippo Neri, Bologna, Itália. 

                                                             
440 BARDI, Lina Bo. Ladeira da Misericórdia: plano piloto. Projeto, São Paulo, n. 133, jul. 1990, p. 50. 
441 CARBONNARA, Giovanni. Reintegrazione dell’Immagine. Roma, Bulzoni Editore, 1975/1976. 

Ex-Oratorio di San Filippo Neri 

O ex-Oratorio di San Filippo Neri, em 
Bolonha, de propriedade da Fondazione del 

Monte passou por intervenção de 
reintegração após danos sofridos durante a 
Segunda Guerra Mundial. Inaugurado em 

1733, ficou fechado entre 1798 e 1815. Em 1866 
passou a ser propriedade do Quartel Militar. 

Em 1905 foi restaurado e, em 1944, foi 
bombardeado. Durante os anos 1950, passou 
por uma série de intervenções de restauro e 

consolidação estrutural. Quando a 
Fondazione del Monte adquire o Oratorio, 

em 1997, chama o arquiteto Pier Luigi 
Cervelatti para um novo trabalho de 

restauração do monumento.  O partido 
adotado nessa última intervenção tem como 

objetivo reintegrar a imagem do Oratorio, 
respeitando seus testemunhos históricos 

(restauros anteriores e as marcas deixadas 
pela guerra), porém, utilizando 

características contemporâneas que 
conferem à preexistência uma nova camada 

histórica.    

 

 

Figura 299  – Vista 
interna do Oratório, 
após o restauro. Fonte: 
2001, p. 57 



331 
 
  

Mercado Modelo 

Mercado Sao Jose 

Conjunto da Ladeira da Misericordia 

Figuras 300, 301 e 302  – Os croquis 
destacam as áreas de intervenção nas 

obras caracterizadas como 
Reintegração e mostram em magenta 

os acréscimos; e em azul, os 
elementos removidos. Croquis da 

autora 
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4.2. Respeito aos princípios basilares do restauro 

Ainda é muito incipiente no Brasil a compreensão dos princípios basilares do restauro por 

parte dos arquitetos “não-restauradores”: mínima intervenção, distinguibilidade, 

reversibilidade, autenticidade e compatibilidade dos materiais. E são essas as premissas a 

serem perseguidas pelos arquitetos autores da intervenção, em conjunção com sua 

interpretação das prescritivas e critérios do campo disciplinar do restauro. 

A partir das ferramentas que são dadas ao arquiteto e da interpretação que ele faz (ou 

deveria fazer) das diretrizes designadas pelo campo disciplinar do restauro, a intervenção é 

guiada de forma que o novo seja mais um componente do antigo, mais uma camada do 

tempo a que está submetido o bem.  

Cada detalhe, cada elemento, cada desenho novo que foi completando e complementando 

o edifício preexistente revela o respeito aos seus aspectos estéticos, históricos e memoriais. 

Ainda que, para preservar, precisemos esquecer ou cancelar determinados fatos, há de se 

ter o cuidado de fazer a escolha certa no limiar do tênue fio entre estar ou não estar dentro 

dos limites da preservação e do respeito aos principais princípios que direcionam a atuação 

nesse campo disciplinar. 

Todo projeto de restauro, qualquer que seja sua dimensão, se dá por meio da 

complementação do antigo com o novo, mas muitas intervenções ocorrem de maneira 

arbitrária, sem respeitar aspectos estéticos e históricos intrínsecos ao bem, sem respeitar 

seus valores memoriais, descaracterizando a constituição física original da edificação, 

ressaltando o novo em detrimento do antigo.  
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Não existe uma receita mágica, mas existem critérios, preceitos e normativas que vêm 

sendo debatidos há mais de um século e foram consolidados com o principal documento de 

orientação, que é Carta de Veneza. 

A Carta dá alguns indícios desses princípios. Mas segundo Beatriz Kühl,  

a Carta de Veneza é um documento sintético, que apresenta algumas 

indicações; é diferente, pois da Teoria da Restauração (grifo do autor), de 

Brandi, que é formulação de maior complexidade e envergadura, 

oferecendo bases filosóficas de atuação442. 

Em sua teoria, Brandi coloca que os princípios para a restauração dos monumentos são os 

mesmos aplicados às obras de arte: a arquitetura, ao ser reconhecida como obra de arte (1º 

postulado da Teoria de Brandi), está submetida às instâncias artística e histórica e será 

analisada a partir de sua estrutura formal e de sua espacialidade (interna e externa)443. O 

autor ressalta que, ao transpor os princípios de restauro das obras de arte para a arquitetura 

deve-se levar em conta a estrutura formal, que é diferente de uma pintura ou escultura, por 

exemplo. A arquitetura possui a espacialidade interior e exterior e, sobretudo, está inserida 

em um ambiente construído. 

Porém, existe uma grande dificuldade em incluir a arquitetura nessas orientações devido ao 

seu caráter de abrigo e função para a atividade humana. O edifício, diferentemente de uma 

pintura ou de uma escultura, em geral, foi concebido para um determinado tipo de público a 

partir de uso e fluxos pré-estabelecidos. Segundo a teoria de Brandi – de compreensão mais 

complexa que a Carta de Veneza, como bem coloca Beatriz Kühl –, o monumento singular 
                                                             
442 KÜHL, Beatriz Mugayar Notas sobre a Carta de Veneza. Anais do Museu Paulista, vol. 18, n.2. São Paulo, 
jul./dez. 2010, p. 297. 
443 BRANDI, Cesare. Teoria da Restauração. Trad. Beatriz Mugayar Kühl. São Paulo, Ateliê Editorial, 2004, p. 
131. 
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ou conjunto edilício também tem sua expressão figurativa e a restituição de seu texto, 

através da restauração, deve ser uma medida pautada na filologia e no juízo critico.  

A posição de Brandi parece mais conservadora diante das colocações da Carta de Veneza, 

pois seus princípios não dão margem à interpretação, como na carta. Brandi estabelece 

critérios claros e concisos a respeito da restauração e, também, universais, pois podem ser 

utilizados nos diferentes tipos de arte, desde que reconhecido seu valor com vias de 

transmissão para as gerações futuras. 

Quando retomamos o artigo 9 da Carta de Veneza, que destaca a restauração como   

uma operação que deve ter caráter excepcional. Tem por objetivo conservar 

e revelar os valores estéticos e históricos do monumento e fundamenta-se 

no respeito ao material original e aos documentos autênticos. Termina onde 

começa a hipótese; no plano das reconstituições conjeturais, todo trabalho 

complementar reconhecido como indispensável por razões estéticas ou 

técnicas destacar-se-á da composição arquitetônica e deverá ostentar a 

marca do nosso tempo. A restauração será sempre precedida e 

acompanhada de um estudo arqueológico  histórico do monumento444,  

percebemos que pelos menos três dos cinco princípios basilares estão nele expressos: 

autenticidade (“respeito ao material original e aos documentos autênticos”); mínima 

intervenção (a restauração “tem por objetivo conservar”) e distinguibilidade (“todo trabalho 

complementar indispensável [...] deverá ostentar a marca do nosso tempo”), princípios estes 

também preconizados por Cesare Brandi445. 

                                                             
444 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/ MINISTÉRIO DA CULTURA. Cartas 
Patrimoniais. 3ª ed. rev. aum. Rio de Janeiro: Iphan, 2004, p. 93. 
445 “a restauração deve visar ao restabelecimento da unidade potencial da obra de arte, desde que isso seja 
possível sem cometer um falso artístico ou um falso histórico, e sem cancelar nenhum traço da passagem da 
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O artigo 10446 estabelece a relação entre o uso dos materiais novos e os originais, onde 

reconhecemos o princípio da compatiblidade dos materiais. Para Kühl, esse artigo  

foi colocado com maior cautela do que na Carta de Atenas, em que 

transparecia maior fé nas novas técnicas (“aprovam o emprego adequado 

de todos os recursos da técnica moderna e, especialmente, do cimento 

armado”), que acabaram por gerar, depois, seríssimos problemas. Nos anos 

1930, não se tinha o controle adequado dos materiais, nem conhecimentos 

suficientes sobre o seu comportamento ao longo do tempo. Isso ocorreu 

com muitas intervenções com concreto armado447.  

De acordo com a autora, o quinto princípio – o da reversibilidade – não aparece de modo 

explícito 

talvez pelo fato de, na restauração arquitetônica, ser muito difícil de ser 

alcançada a literal reversibilidade – como em tratamentos, feitos com 

aquarela, de lacunas em afrescos –, a exemplo de determinadas 

consolidações estruturais. No entanto, esse tema tem sido tratado, mais 

recentemente e de maneira mais precisa, como “retrabalhabilidade”, algo 

                                                                                                                                                                                              
obra de arte no tempo” (mínima intervenção e autenticidade); “a integração deverá ser sempre e facilmente 
reconhecível” (distinguibilidade); “qualquer intervenção de restauro não torne impossível mas, antes, facilite as 
eventuais intervenções futuras” (reversibilidade). BRANDI, Cesare. Teoria da Restauração. Trad. Beatriz 
Mugayar Kühl. São Paulo, Ateliê Editorial, 2004, p. 33, 47 e 48. 
446 “Quando as técnicas tradicionais se revelam inadequadas, a consolidação do monumento pode ser 
assegurada com o emprego de todas as técnicas modernas de conservação e construção cuja eficácia tenha 
sido demonstrada por dados científicos e comprovada pela experiência”. I INSTITUTO DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/ MINISTÉRIO DA CULTURA. Cartas Patrimoniais. 3ª ed. rev. aum. Rio 
de Janeiro: Iphan, 2004, p. 93. 
447 KÜHL, Beatriz Mugayar Notas sobre a Carta de Veneza. Anais do Museu Paulista, vol. 18, n.2. São Paulo, 
jul./dez. 2010, p. 313. 



336 
 

que, mais uma vez, já havia sido enunciado por Brandi, na Teoria da 

Restauração448. 

Nas obras estudadas em cada uma das tendências notamos que a distinguibilidade é algo 

perseguido pelos arquitetos como forma de contrastar a sua arquitetura com a preexistência 

e como modo de registrar a sua marca. Em muitos casos, esse confronto entre as duas 

épocas, do ponto de vista metodológico, tem um resultado negativo na obra final, pois é 

promovido pelo exagero ou excesso em relação ao novo e fruto da falta de diálogo entre as 

diferentes arquiteturas de diferentes épocas. 

Quando isso acontece há um problema de percepção do tempo histórico do monumento e 

de suas qualidades estéticas, deixando em evidência o protagonismo do novo. O novo deve 

ser colocado a serviço do antigo, como continuidade de sua história, para valorizar e 

explicar o monumento, e não o contrário. 

Com exceção das obras inseridas nas Tendências “Repristino”449 e “Completamento”, onde 

há dificuldade de percepção das modificações introduzidas na intervenção, a utilização de 

materiais distintos é flagrante nas demais tendências, com diversas intensidades: de mais 

contrastantes, danificando a percepção da imagem original do monumento a mais 

condizentes e harmônicas com a gramática preexistente. 

                                                             
448 KÜHL, Beatriz Mugayar Notas sobre a Carta de Veneza. Anais do Museu Paulista, vol. 18, n.2. São Paulo, 
jul./dez. 2010, p. 313. 
449 Nos edifícios do Paço Imperial, do Rio, e o Theatro São Pedro, de São Paulo, inseridos na Tendência do 
Repristino, os elementos do presente histórico do monumento foram cancelados para reconstituição de uma 
imagem anterior gerando um falso histórico. Com essa operação o resultado não resulta distinguível, tão pouco 
reversível, como seria desejável. 
 



337 
 
Em casos de Apropriação, como as obras da Pinacoteca de São Paulo, Museu de Arte do 

Rio450 e o Museu da Língua Portuguesa, a apreensão dos princípios é um pouco confusa: 

em algumas posturas pontuais os princípios são interpretados corretamente ou, pelo menos, 

o resultado final insere-se nas posturas desejáveis; ao mesmo tempo, outras decisões 

ignoram por completo a sua existência. Não há uma unidade de conjunto no partido 

arquitetônico adotado na intervenção: em um determinado momento, o antigo é mais 

importante; em outro, parece ser mais interessante dar preferência ao novo.  

Essa interrupção da unidade e visão do conjunto da intervenção é observada na Pinacoteca: 

a equipe trabalha a edificação preexistente como um edifício novo ao propor a alteração da 

planta clássica e simétrica e ao modificar a implantação do monumento; entretanto, todos os 

acréscimos novos, solicitados pelo novo uso, têm características contemporâneas, 

marcando as alterações no edifício original451 como distinguíveis e reversíveis.  

O mesmo podemos dizer a respeito do Museu da Língua Portuguesa. O projeto inicial previa 

a completa demolição da cobertura452 e construção de um pavimento anexo453. A demolição 

dos pequenos acréscimos é justificada por sua pouca qualidade arquitetônica e se enquadra 

no art. 11 da Carta de Veneza onde se prescreve que a eliminação de um acréscimo só se 

justifica quando “o que se elimina é de pouco interesse e o material que é revelado é de 

                                                             
450 Cf. a ficha de estudo do Museu de Arte do Rio, Volume II, Apêndice 1. 
451 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/ MINISTÉRIO DA CULTURA. Cartas 
Patrimoniais. 3ª ed. rev. aum. Rio de Janeiro: Iphan, 2004, p. 93. 
452 KÜHL, Beatriz M. Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização: problemas teóricos de 
restauro. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2008, p.189. 
453 Essa solução, de acréscimo de um pavimento utilizando a área da cobertura foi uma ideia retomada pelos 
mesmos arquitetos Paulo Mendes da Rocha e Pedro Mendes da Rocha, quando da readequação de edificação 
eclética de 1897, localizada na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte MG, para receber o Museu das Minas e 
do Metal. 

Figura 303 – Pátio interno da Pinacoteca do Estado de 
SP e a nova passarela que complementa a inversão dos 

eixos de circulação. Foto da autora 
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grande valor histórico, arqueológico ou estético”454. Todavia, a demolição do telhado não 

poderia ser aceita, pois comprometeria a volumetria da edificação e entraria em conflito com 

a principal premissa da Carta de Veneza que conceitua restauração como “respeito ao 

material original e aos documentos autênticos (grifo nosso)”455. 

A solução dada aos elevadores, apesar de seguirem os princípios de distinguibilidade e 

adotarem estruturas reversíveis, e às demais ações propostas, relativas aos pisos e aos 

forros que foram perdidos, demonstram que a escolha foi guiada  pela atualização e adoção 

de condições de acessibilidade e segurança ao edifício.  

O projeto sacrifica importantes componentes da arquitetura com seus aparatos multimídia, 

projeções, organização museográfica e cobertura externa. Interna e externamente, 

elementos até então inexistentes nos edifícios prejudicam a autenticidade do monumento 

como edificação industrial.  

A distinguibilidade harmônica – juntamente com as demais posturas como reversibilidade, 

mínima intervenção e compatibilidade dos materiais – pode ser depreendida nas 

intervenções reconhecidas como pertencentes às Tendências da “Reintegração” e 

“Conservação”, com nos casos do Mercado Modelo e da Biblioteca Mário de Andrade, 

respectivamente. 

Em ambos os casos as atitudes em relação à preservação do monumento são assertivas e 

fruto da compreensão das orientações do restauro atual, guiada pelos princípios-guia456 

citados, na busca pela conservação e revelação de valores originais do monumento em que 

se intervém. 

                                                             
454 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/ MINISTÉRIO DA CULTURA. Cartas 
Patrimoniais. 3ª ed. rev. aum. Rio de Janeiro: Iphan, 2004, p. 94. 
455 Ibidem, p. 93. 
456 Ibidem. 

Figura 304 – Corredor expositivo do Museu da Língua 
Portuguesa. Foto da autora 
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Nos casos das Tendências “Diferenciação” e “Reinterpretação”, quando a intervenção 

trabalha com acréscimo que têm caráter distinto e contrastante em relação ao antigo, a 

reversibilidade é consequência da ação da adição de elementos. No entanto, quando há 

remoção de componentes, como por exemplo na obra da Casa de Cultura Mário Quintana, 

para a incorporação dos elementos novos457, a questão da reversibilidade torna-se de difícil 

alcance: a remoção das paredes internas, a adequação da circulação vertical, a inclusão do 

teatro no último pavimento não favorecem a reconfiguração da edificação no caso de nova 

intervenção futura ou correção da própria intervenção atual.  

O mesmo vale para o conceito da mínima intervenção. A diversidade de usos propostos 

para que a edificação se tornasse Casa de Cultura demandou uma infinidade de alterações 

na configuração original do prédio. Embora, ainda, no contexto geral, o apreendamos como 

o antigo Hotel Majestic, em suas particularidades, a segmentação e a variedade de espaços 

fragmentam consideravelmente a edificação. O único elemento que remete à ideia de 

conjunto, mérito não só dos arquitetos contemporâneos, mas, também, de Theo 

Wiederspahn, é o da circulação integrada da edificação. 

Em geral, as intervenções que trabalham por aquilo que chamaremos de “contraste”, com a 

retirada de acréscimos ou pequenas demolições de trechos do monumento e a inserção de 

volumes novos, apresentam um quadro geral de avalição dos princípios basilares do 

restauro não linear, sem método claro. Os princípios são apreendidos de forma isolada em 

ações pontuais no monumento e dificilmente abrangem uma postura mais global, como 

ocorre, por exemplo, na intervenção do Mercado Modelo. 

 

 
                                                             
457 Escadas, passarelas, mezaninos, guarda-corpos, cobertura e teatro. 
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Figura 305 e 306 – Obras durante a intervenção na Casa de Cultura Mário Quintana: 
demolição de paredes e inserção de elementos. Fonte: Acervo do Arquiteto Flávio Kiefer 
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Nos casos elencados como exemplos da Tendência “Autonomia”, a incorporação dos 

princípios do restauro na ação de intervenção é totalmente inversa nos espaços interior e 

exterior: como o próprio conceito dessa tendência define, a intervenção confere ao 

monumento uma autonomia entre seu conteúdo externo e sua ambientação interna. 

Externamente, o aspecto artístico e histórico é conservado segundo conceitos claros da 

preservação458; já internamente, o que observamos é uma nova arquitetura dentro da 

arquitetura antiga. Não podemos, nesse caso, fazer uma leitura uniforme da intervenção. 

O equilíbrio entre o antigo e o novo é resultado de uma contínua busca entre a medida certa 

da capacidade criativa e o conhecimento e consciência histórica. A aplicação da filologia 

como instrumento de conservação, e da crítica como meio de juízo para a aproximação do 

novo, guiam a correta aplicação dos princípios basilares do restauro em uma intervenção. 

Os estudos de caso revelaram um rico arcabouço para o estudo da aplicação dos princípios 

de restauro. Com uma prevalência da distinguibilidade em diversas escalas, foi observada 

uma combinação extremamente plurivalente dos princípios e suas diversas escalas de ação. 

 

4.3. O fenômeno das intervenções na preexistência no Brasil 

Na análise das tendências de intervenção no Brasil, vimos que cada ação de projeto foi 

pautada na relação antigo x novo e nas várias nuances que esta aproximação propicia ao se 

materializar em posturas concretas sobre o monumento.  

É a partir diálogo “antigo/novo” que os profissionais brasileiros, e também os estrangeiros, 

têm pautado seu trabalho ligado às questões da preservação. A urgência pela inovação, 

decorrente dos novos paradigmas da sociedade contemporânea, onde são celebradas as 

                                                             
458 Aqui nos referimos aos princípios basilares do restauro e prescritivas da Carta de Veneza. 
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transformações tecnológicas e da área de comunicação tem, de certa forma, impulsionado o 

interesse pelo passado como culto ao autêntico e a revalorização da memória459. É no 

passado que encontramos nossos referenciais e, através dele, se estabelece a concepção, 

nas sociedades ocidentais, de tempo linear, de continuidade. 

Segundo Jacques Le Goff, no par antigo/moderno460, o “antigo” é a referência do remoto, 

enquanto o “moderno” é o responsável pela condução do par, como ideia de progresso. A 

invocação do “novo”, historicamente ligada à ideia de progresso, conduz as representações 

da sociedade contemporânea a percepções equivocadas de que um (antigo) é o oposto do 

outro (novo). No entanto, a relação do passado, no presente (e futuro) é o que proporciona a 

perpetuação dos referenciais tradicionais de uma cultura, da mesma forma que trabalham 

por continuidade, e não por ruptura. 

No caso do Brasil, segundo Mario Pedrosa “um país condenado ao moderno, desde seu 

nascimento”461, o que detectamos é que, ao longo de sua pouca história, suas 

representações sempre estiveram ligadas às “vanguardas” europeias: as expressões 

artísticas, usos e costumes, modos de viver da Europa eram assimilados no Brasil como 

sinônimos de progresso. Aos poucos, a tradição local, de seus primeiros habitantes foi 

incorporada nessas representações, mas era o novo, a novidade, a inovação que estavam 

em destaque. 

                                                             
459 LIPOVETSKY, Gilles; SERROY. Jean. A Cultura-mundo. Resposta a uma sociedade desorientada. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2011.  
460 Moderno no sentido do novo, do recente. LE GOFF, Jacques. História e Memória. Trad. Bernardo Leitão. 
Campinas: Editora da Unicamp, 2003, p. 173-174. 
461 PEDROSA. Mario. Introdução à Arquitetura Brasileira - I. In: MARAL, Aracy A. Mario Pedrosa. Dos murais de 
Portinari aos espaços de Brasília. São Paulo: Editora Perspectiva, 1981, p. 321. 
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Não por acaso, as questões ligadas à tradição e ao passado do país começaram a ser 

debatidas com os modernistas que buscavam novas ideias, novos caminhos, enfim, uma 

nova realidade para a produção artística brasileira, buscando o novo a partir de sua própria 

tradução e não mais preso aos modelos europeus. Havia uma dupla agenda proposta: além 

da vontade de atualizar a cultura brasileira em relação à produção europeia moderna, os 

modernistas defendiam a necessidade da busca das raízes culturais, ampliando a 

preocupação com a brasilidade, procurando inspiração nos elementos próprios da cultura do 

país. Mas, o que era a cultura brasileira? Somente olhando para trás, por meio da tradição e 

da materialização dessa mesma tradição nos monumentos e documentos históricos é que o 

Brasil iniciou seu diálogo entre antigo e novo462. 

No momento em que os modernistas e arquitetos modernos passaram, então, a se 

preocupar com o levantamento e identificação dos elementos nacionais, tornaram-se os 

protagonistas na preservação do patrimônio, dando ao Brasil uma condição única em que 

“membros de uma só corrente fossem, ao mesmo tempo, os revolucionários de novas 

formas artísticas e os árbitros e zeladores do passado”463. Porém, o interesse pela tradição 

tinha como objetivo a construção do moderno, e a reciprocidade não era observada em 

relação ao novo na constituição do campo do restauro no Brasil. 

                                                             
462 O próprio Lúcio Costa, ao conceituar a arquitetura, destaca a importância do passado: “a história da arte 
mostra que a arquitetura sempre foi parte integrante fundamental no processo da criação artística como 
manifestação normal de vida. Ela engloba, portanto, a própria história da arquitetura, constituindo-se, então, por 
assim dizer, no ‘álbum de família’ da humanidade. É através dela, através das coisas belas que nos ficaram do 
passado, que podemos refazer, de testemunho em testemunho, os itinerários percorridos nessa apaixonante 
caminhada, não na busca do tempo perdido, mas ao encontro do tempo que ficou vivo para sempre porque 
entranhado na arte”. Fonte: COSTA, Lúcio. Arquitetura. 2.ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2003, p. 17. 
463 CAVALCANTI, Lauro (org.). Modernistas na Repartição, 2. ed. rev. Rio de Janeiro:UFRJ: Minc – IPHAN, 
2000, p.11. 
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Como vimos, a preservação no país teve um início que propiciou a construção do diálogo 

saudável entre antigo e novo, mas as intervenções em edificações históricas, quase que 

uma tarefa exclusiva do órgão de preservação nacional, seguia padrões ultrapassados para 

aquele momento. 

Somente nos últimos 40 anos é que a produção arquitetônica em intervenções em 

monumentos preexistentes adquiriu certa autonomia em relação aos órgãos de tutela, o que 

pode ser percebido pelo crescimento do número de intervenções ocorridas da década de 

1970 em diante. 

Em balanço apresentado pela Revista Projeto Design, n. 251 (de janeiro, 2001), sobre a 

arquitetura brasileira da década de 1990, através da opinião de críticos da área464, uma das 

práticas que foi apontada como iniciada ou desenvolvida no pais nesse período foi a 

intervenção em edifícios e sítios históricos e a relação da arquitetura nova com o contexto 

existente. Entre os principais projetos desse caráter, citados pelos entrevistados, destacam-

se o Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, e a Sala São Paulo, a Pinacoteca 

do Estado de SP, a Estação da Luz e o Centro Cultural Fiesp, todos na cidade de São 

Paulo. Na seção dos projetos ainda foram incluídos: os da Casa de Cultura Mario Quintana 

e o do Centro Nova Olaria, ambos em Porto Alegre; A Biblioteca Cassiano Ricardo, em São 

Jose dos Campos; o Centro de Arquitetura e Urbanismo, o Parque das Ruínas, o Instituto 

Moreira Salles, todos no Rio de Janeiro; o Centro Integrado do Rio Anil, em Cintra; e o 

Teatro Polytheama, em Jundiaí. 

                                                             
464 Foram questionados os críticos: Abilio Guerra, Ana Lu’iza Nobre, Antonio Carlos Sant’Anna Jr, Carlos 
Eduardo Comas, Matheus Gorovitz e Roberto Segre. Projeto Design, São Paulo, n. 253, jan 2001, p. 42-47. 



345 
 
Dez anos mais tarde, a mesma Revista fazia um mapeamento da produção arquitetônica da 

ultima década465 e, novamente, o tema da preservação era colocado em pauta. Abilio 

Guerra pontuou a “adensamento muito expressivo de trabalhos qualif icados de renovação 

de edifícios antigos”466, citando as intervenções do Centro de Educação e Cultura KKKK, 

Registro; do Museu do Pão, Ilópolis; do Museu das Minas e Mental, Belo Horizonte; do Hotel 

Jaraguá, São Paulo, entre outros. Monica Junqueira de Camargo salientou que o 

alargamento da noção de patrimônio também proporcionou a expansão do trato com os 

edifícios históricos para “toda a classe profissional”, deixando de ser uma atividade realizada 

somente por especialistas467. 

O estudo das obras realizadas nas últimas três décadas, e a análise das intervenções a 

partir de amostragem representativa proporcionado por esta tese nos mostra que o Brasil 

tem se alinhado à produção internacional e que o olhar para a o patrimônio procura associar 

passado e presente, permanência e mudança, antigo e novo na aproximação entre 

arquitetura contemporânea e preexistências históricas. 

A aproximação dos elementos novos, fruto dessa ação contemporânea, integrando-se com 

êxito ou não à preexistência, tem como objetivo comum a perpetuação do monumento para 

o futuro, através da busca de formas para a melhor manutenção posterior do edifício, das 

solicitações contemporâneas de atualização da edificação e da consolidação da estrutura e 

materiais originais do bem edificado.  

                                                             
465 Contribuíram para esse balanço: Abilio Guerra, Alberto Xavier, Andre Aranha Correa do Lago, Carlos Eduardo 
Comas, Fernando Diniz Moreira, Guilherme Wisnik, Monica Junqueira de Camargo, Otavio Leonidio, Renato 
Anelli, Roberto Segre. Projeto Design, São Paulo, n. 371, jan 2011, p. 8-17. 
466 Críticos respondem a enquete sobre a arquitetura brasileira. Projeto Design, São Paulo, n. 371, p. 9. 
467 Ibidem, p. 14. 
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Ao comparar este estudo com os dos autores de referência – colocando lado a lado as 

categorias de Giovanni Carbonara, as modalidades e Claudio Varagnoli e as tendências 

recorrentes no cenário brasileiro –, e procurando ajustar a correspondência entre eles, pode-

se perceber que existe uma escala de valoração que permite inserir as intervenções em três 

grandes grupos: as obras que estão fora do campo disciplinar do restauro; as que fazem 

parte dele; e aquelas que dialogam com o campo em diferentes aspectos, ora se 

aproximando, ora se afastando das questões relativas às prescritivas do restauro. Inserir os 

casos de estudo brasileiros nessa classificação é algo bastante otimista se considerarmos 

que, aqui, as práticas de restauro são ainda muito recentes e que, durante muito tempo, 

estiveram ligadas a Superintendência Federal de Tutela (Iphan). Por sermos um país jovem, 

com poucos anos de história, a consciência da salvaguarda e da tutela demorou a se 

consolidar e, além disso, ligada à construção da nacionalidade brasileira, esteve submetida 

a um processo de seleção prévia – que tinha como carro-chefe a arquitetura colonial, em 

especial, a barroca mineira – do patrimônio representativo nacional feito pelos técnicos do 

Iphan.  

Nas intervenções que fazem parte das tendências de “Conservação” e “Reintegração” 

observamos a correta interpretação dos princípios da Carta de Veneza porque a 

compreensão do monumento, de sua história, de sua composição formal, de seus valores 

materiais e simbólicos guiam as ações com parcimônia e juízo crítico sobre as 

especificidades da obra e sobre as solicitações do cliente, resultando em uma solução onde 

o novo é projetado para o antigo. 

A obra de intervenção na Estação Rodoviária de Bananal, considerada como tendência de 

“Conservação” reflete as preocupações expressas nos artigos da Carta de Veneza e um 

aprofundado estudo do monumento para escolha das posturas a serem adotadas em seu 
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restauro. O conhecimento dos materiais e técnicas construtivos utilizados na edificação 

original, a avaliação das condições físicas e comportamento estrutural dos elementos 

constituintes revelam a compreensão por parte do autor da intervenção, da importância da 

preexistência histórica como testemunho de uma época. 

A forma como foi conduzida a intervenção, propiciada pelo sistema construtivo do 

monumento e pelo novo uso compatível com a função original, nos mostra não somente o 

respeito pelos “documentos autênticos”468 como um resultado final coerente com as 

diretrizes do Restauro Crítico Conservativo. 

O Mercado de São José, caracterizado por uma tendência de “Reintegração”, muito próximo 

ao que Giovanni Carbonara denomina “reintregazione dell’immagine”469, busca em sua 

intervenção facilitar a leitura da obra original, compreendendo sua importância arquitetônica 

e histórica como testemunho de um período, e respeitando seus valores imateriais 

adquiridos com o tempo, como mercado de artesanato típico da região central do Recife. As 

ações frente ao monumento, além da limpeza de elementos estranhos à sua constituição 

original – com a criatividade guiada pelo documento original –, pretendem dar condições de 

continuidade à utilização de bem cultural.  

A dose de criatividade requerida para a atualização dos espaços ou mudanças de uso que 

se coloca em cada um dos monumentos dessas duas tendências (“Conservação” e 

“Reintegração”) é subsidiada pelas características da preexistência. A descoberta de seus 

valores originais mascarados pela ação do tempo, e a revelação de seus traços mais 

                                                             
468 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/ MINISTÉRIO DA CULTURA. Cartas 
Patrimoniais. 3ª ed. rev. aum. Rio de Janeiro: Iphan, 2004, p. 93. 
469 CARBONNARA, Giovanni. Reintegrazione dell’Immagine. Roma, Bulzoni Editore, 1975/1976. 
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particulares, que lhe conferiram a denominação de monumento, ficam evidentes na ação de 

intervenção onde o novo é posto a serviço do antigo. 

Essas duas tendências, exemplificadas aqui pelas obras acima citadas, representam, 

aproximadamente, 20% da produção nacional onde há intervenção em preexistências 

históricas. Seria o que corretamente poderíamos chamar de Restauro no Brasil na 

atualidade. Seriam intervenções que consideram as prescritivas do campo do restauro no 

processo de modificação de obras de valor histórico e artístico. 

Os outros 80% constituem exemplares de intervenção na preexistência que podem, ou não, 

adotar posturas pertinentes ao campo do restauro. Representativa da maior parcela da 

produção contemporânea em programas que envolvem o diálogo entre o antigo e o novo, 

concluímos que, neste tipo de experiência, o cenário brasileiro se encontra ainda bastante 

afastado das prescritivas do campo disciplinar do restauro, o que implica em perdas 

significativas para os monumentos sujeitos a esse tipo de intervenção. 

Comparando as tendências de “Completamento”, “Repristino” e “Apropriação” verificamos  

que apresentam compreensões extremamente opostas em respeito a eleição do tempo que 

se quer escolher como referência para a intervenção: as duas primeiras buscam no passado 

a imagem para reconstruir o presente; a segunda, busca no presente a imagem para 

construção do contemporâneo, utilizando o antigo apenas  como um suporte dessa nova 

arquitetura.  

Nessas três tendências vemos que a ação de intervenção tem uma ideia dissociada da 

continuidade do tempo estabelecida entre o passado do monumento e o presente da 

intervenção, pois todas elas elegem um tempo como referência para suas ações, não 

concretizando a ideia do diálogo entre antigo e novo após a intervenção uma vez que a 
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escolha só pelo passado (“Repristino” e “Completamento”) ou somente pelo presente 

(Apropriação) não compartilha de um mesmo momento. 

No “Repristino” e no “Completamento” o passado é escolhido como meio de substituição do 

presente histórico conferindo reconstruções em nome da unidade estilística. O presente é 

cancelado para que se possa materializar o refazimento de algo perdido – um passado 

reconstruído no presente. Esta postura fica clara com a intervenção realizada no Paço 

Imperial, onde as escolhas entre o que preservar o que o cancelar são condicionadas pelo 

retorno a um período compositivo que o monumento já não possui mais. 

Trata-se de um espaço que guardou uma superposição de alterações que ocorreram em 

paralelo aos grandes acontecimentos da História do Brasil. Seu entorno, a Praça XV de 

Novembro (antigo Largo do Carmo), foi responsável pelo registro da evolução urbana de 

uma área de extrema importância para a cidade. Sua matéria, a edificação em si, 

acompanhou as transformações formais, técnicas e construtivas de diversas épocas e que 

impregnaram sua arquitetura das várias camadas do tempo durante sua vida útil – símbolos 

materiais e imateriais que testemunharam uma história. 

O Paço Imperial, como importante espaço cultural para a cidade do Rio de Janeiro, está 

situado em meio a outros importantes centros de arte e exposição470 que, como ele, são 

referências de uma história já passada, mas a intervenção acabou por cancelar uma série 

de testemunhos importantes para a compreensão de seus valores. 

O “Completamento” segue a mesma linha do “Repristino”, porém embasando sua 

intervenção em um projeto inacabado. Inacabado em um tempo diferente do momento em 

                                                             
470 Próximos ao Paço Imperial estão o Centro Cultural Banco do Brasil, o Centro Cultural dos Correios, a Casa 
França-Brasil, o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu da Imagem e do Som, o Museu Histórico Nacional, só 
para citar alguns. 
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que se intervém, buscando impor ao monumento uma camada de tempo não condizente 

com a continuidade de sua vida útil, pois o projeto de intervenção é o projeto original do 

monumento inacabado executado em tempo passado e com características não condizentes 

com o tempo presente. 

Na “Apropriação”, o passado é esquecido, pois o projeto contemporâneo é o protagonista da 

intervenção. Qualquer postura ou escolha é feita para o projeto do novo, aquilo que ficará 

para o futuro e a preexistência perde sua identidade em uma atitude de posse do projeto do 

novo em relação ao existente. 

O projeto de intervenção no antigo Liceu de Artes e Ofícios para a definitiva instalação da 

Pinacoteca do Estado de SP, vencedor do 2º Prêmio Mies Van der Rohe de Arquitetura 

Latino Americana, é um dos mais conceituados projetos de intervenção em edifícios 

preexistentes. No entanto, apesar do sucesso da intervenção – o que está em análise nesta 

tese não é o resultado final do projeto de arquitetura, mas como as questões do diálogo 

antigo e novo são incorporadas, a partir dos preceitos que guiam o campo disciplinar do 

restauro.  

A Pinacoteca de SP, desde sua inauguração, mantém-se como um dos mais importantes 

espaços culturais da cidade de São Paulo. Com um acervo permanente e exposições 

temporárias frequentemente renovadas, atingindo um grane numero de visitantes.  

Uma obra como a Pinacoteca de SP, pode apresentar um resultado final bem resolvido 

como projeto de arquitetura atual, mas ao ser analisado a partir das premissas da Carta de 

Veneza, vemos o quanto a intervenção ainda está afastada do campo disciplinar do restauro 

contemporâneo. 
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Essas três tendências, se analisadas tomando-se como base o referencial teórico desta tese 

de doutoramento, são representadas por intervenções em edificações preexistentes sem 

vínculos simbólicos com o material antigo e não podem ser reconhecidas como restauro, ou 

seja, a transmissão do monumento às gerações futuras através da revelação de seus 

valores, conceito preliminar da restauração, não é alcançada pela predominância do novo 

na “Apropriação”, pela promoção de um falso histórico no “Repristino”, e pela equivocada 

continuidade do tempo no “Completamento”. 

As demais tendências – “Diferenciação”, “Reinterpretação”, “Autonomia” dialogam com o 

campo e procuram adequar-se mediante as aspirações dos autores e a finalidade da 

intervenção. 

A tendência de “Diferenciação”, representada pela intervenção no antigo Hotel Majestic 

revelou-se um desafio aos arquitetos Flávio Kiefer e Joel Gosrki que tinham pouco mais de 

dez anos de formado e nenhuma experiência em intervenções no patrimônio edificado. 

Ainda assim, aceitaram a proposta de transformar o antigo hotel em Casa de Cultura Mário 

Quintana. Apesar de todas as dificuldades que tiveram de enfrentar, dentre elas o pouco 

conhecimento a respeito de restauro e do entendimento limitado sobre a interação entre 

teoria e prática em um projeto de intervenção, hoje, o Hotel Majestic continua vivo, porém 

com um novo uso, e é um dos espaços dos mais dinâmicos de Porto Alegre. O bom projeto 

de arquitetura inseriu a edificação no contexto urbano atual.  

A proposta é fiel representante dessa tendência de adição e remoção de elementos para 

agenciamento do novo programa destinado ao monumento. A justaposição de volumes, 

formas, texturas e cores trabalham um diálogo de contrates com a preexistência histórica. A 

retirada de componentes originais é requerida para a incorporação dos novos espaços. O 

projeto é pensado no todo, mas as partes que o compõem precisam funcionar nas três 
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dimensões de tempo: a preservação do “passado”, o uso no “presente” e a perpetuação ao 

“futuro”.  

Essa postura, assim como as demais obras que integram essa tendência apresenta uma 

inclinação ora mais incisiva, com escolhas onde o novo tem certa preponderância sobre o 

antigo, ora mais respeitosa, um diálogo harmonioso entre os tempos.  

A releitura do espaço central da Estação Júlio Prestes e sua transformação em Sala São 

Paulo a tornam, sem dúvida, um espaço arquitetônico peculiar: por sua nobreza acústica, 

por sua riqueza de detalhes e por sua singularidade – a de estar inserida no Grande Hall de 

uma estação de trens. É nesse cenário que se estabelece a discussão sobre a intervenção 

no edifício preexistente e o diálogo entre o novo e o antigo e se identifica a tendência de 

“Reinterpretação”.  

Vemos que a Estação Júlio Prestes é um importante testemunho arquitetônico e histórico da 

cidade de São Paulo. Arquitetônico porque foi concebido como um imponente edifício 

eclético de caráter monumental, com desenho requintado e elegante. Histórico porque é 

fruto de um período econômico importante para o desenvolvimento e consolidação da 

cidade no cenário da economia brasileira e, acima de tudo, porque é testemunho da 

arquitetura ferroviária paulista e exemplar de arquitetura do ferro no Brasil. 

Além disso, se tomarmos por base a definição contida na Carta de Nizhny Tagil471 de que “o 

patrimônio industrial compreende os vestígios da cultura industrial que possuem valor 

histórico, tecnológico, social, arquitetônico ou científico”, conseguimos atribuir à Estação 

Júlio Prestes todos os valores de um patrimônio industrial. 

                                                             
471 Carta de NIZHNY TAGIL. Disponível em: 
 <http://www.patrimonioindustrial.org.br/modules.php?name=News&file=article&sid=29>. Acesso em 19 fev 2012. 
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A nova significação dada ao Hall Central não cancela seus valores antigos: suas 

características estéticas convivem com a composição nova; sua história ganha um novo 

capítulo que garante a sobrevivência do espaço. 

A Biblioteca Cassiano Ricardo, exemplo da tendência “Autonomia”, procura preservar o 

antigo em sua casca externa, no entanto seu interior é inteiramente colocado como espaço 

livre de significações para que o projeto contemporâneo possa ser inserido.  

Os casos citados acima estão em constante diálogo com o campo, ora se aproximando das 

indicações basilares do restauro, ora apresentando problemas de materialização da teoria 

na prática. Atualmente, estas são as práticas do que se considera, erroneamente, como 

Restauro no Brasil, mas que nos esclarecem sobre a experiência brasileira, onde o novo 

ainda se sobrepõe sobre o antigo. 

As ações de restauro permitem uma maior ou menor facilidade de conservação do edifício 

pré-existente, de  seu uso e da manutenção deste uso. Algumas vezes, o monumento é 

destinado a uma atividade e, com o passar do tempo, esse uso não é mantido, havendo 

uma mudança de programa e uma nova adaptação; outras vezes, por falta de conservação, 

o monumento restaurado perde seu uso e retorna a um estado de abandono; também se 

identifica, por falta de controle dos órgãos de preservação, que após algum tempo, alguns 

edifícios restaurados passam por reformas conduzidas pelo próprio usuário do prédio, e 

inicia-se, assim, um ciclo vicioso de remoções e/ou acréscimos corrigidos anteriormente 

durante a intervenção. 

O grupo formado pelos 80% das intervenções constituintes do banco de dados de partida 

engloba a maioria das obras analisadas, agrupadas, principalmente, na tendência da 

“Diferenciação”, e demonstram que o fenômeno dos projetos das intervenções em 
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preexistências históricas no Brasil caminha para prática onde a experimentação é escolhida 

em prejuízo do juízo crítico dos valores impregnados no monumento. 

Esse resultado é conduzido por uma somatória de fatores, dentre eles: a vontade de impelir 

o usuário do monumento a novas experiências, a destinação de uso e todos os atributos a 

ela atrelados que induzem as escolhas de projeto, as solicitações do cliente e a falta de 

corpo técnico especializado na área. 

 

 

 







 
 

Considerações Finais – Velhos patrimônios, velhas e novas 
perspectivas de intervenção 

 
A experiência brasileira nas intervenções em preexistências históricas realizada nas últimas 

três décadas nos mostra que o diálogo entre o antigo e novo se consolidou como o centro 

das questões relacionadas à preservação de monumentos. 

Nos últimos anos, as obras a serem consideradas como preexistências históricas, 

assumindo o caráter de monumento, ganharam novas denominações e ampliaram-se as 

tipologias: aos bens arquitetônicos ditos eruditos, se juntou a arquitetura vernacular, o 

patrimônio moderno, a arquitetura industrial, o patrimônio ambiental e o patrimônio imaterial. 

Vimos que o Brasil, um país jovem se comparado aos países europeus, possui uma história 

de preservação e conservação de seus monumentos relativamente recente: o serviço 

federal de salvaguarda tem apenas 76 anos e, talvez, esteja atingindo agora, após um 

período de experimentação e elaboração do que seria o serviço de proteção e conservação 

dos nossos monumentos, a maturidade. Depois de um largo período voltado para a 

salvaguarda e restauração dos monumentos coloniais, nas últimas décadas, edifícios de 

origem eclética, industrial e, mais recentemente, moderna, formam o conjunto de 

monumentos que vem sendo objetos de interesse para intervenção.  

O aumento das intervenções nos últimos trinta anos nos mostra que essa atividade deixou 

de ser apenas uma tarefa dos órgãos de tutela e passou para a competência dos arquitetos 

contemporâneos que começaram a lidar com novos programas. Apesar da pouca 

especialização sobre o tema oferecida pelos meios acadêmicos, a produção brasileira tem 

se alinhado à prática internacional nas questões do diálogo entre os tempos, em que o 

restauro propriamente dito, conceituado de acordo como a Carta de Veneza como operação 
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excepcional de conservação, revelação de valores e transmissão da obra às gerações 

futuras, tem se tornado uma exceção. 

A prática nos mostra que os procedimentos e posturas recorrentes presentes nas 

intervenções em preexistências históricas têm se afastado do rigor metodológico e das 

orientações prescritas pelo campo, fruto dos valores conferidos à transformação e inovação 

na sociedade atual, mas colocando-se lado a lado com a memória e a preservação, por todo 

o interesse que o passado ainda desperta. 

As referências italianas, onde estão concentradas as prescritivas mais importantes do 

campo disciplinar do restauro na atualidade, nos permitiram avaliar a experiência brasileira a 

partir de uma sólida base teórica e discussão aprofundada dos problemas da preservação e 

restauração dos monumentos, assim também como a análise da metodologia de Giovanni 

Carbonara e Claudio Varagnoli forneceram importantes esclarecimentos sobre a maturação 

das ideias na prática. 

A escolha de 32 estudos de caso permitiu abranger o arco temporal e o recorte geográfico 

proposto para se traçar um panorama da situação brasileira em relação ao problemas do 

restauro e conservação dos monumentos na atualidade. Também foi possível compreender 

cronologicamente como esse quadro se estabeleceu e quais agentes, interlocutores, 

critérios e premissas foram os responsáveis pela sua consolidação. 

Esse arcabouço – o das obras selecionadas – forneceu importantes esclarecimentos sobre 

os procedimentos de intervenção em edifícios históricos no Brasil, contribuindo para a 

definição de oito tendências interventivas nas questões de diálogo entre o antigo e o novo. 

Tendo como objetivo a perpetuação do monumento, mantendo sua vitalidade e conferindo-

lhe uma destinação útil na atualidade, as relações estabelecidas nos projetos entre os 

diferentes tempos – o presente, representado pelo novo, e o passado, representado pelo 
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antigo –; interagem com diferentes enfoques que ora se aproximam e ora se afastam do 

campo.  

Através do estudo, avaliando o respeito pelo monumento em sua conservação e a 

criatividade para projetar o novo, a maior parcela dos velhos patrimônios têm sido objeto de 

projetos que encontraram novas perspectivas de intervenções em que – apesar da intenção 

pela preservação do monumento –, as ações guiam-se mais pela dose de fantasia que pela 

mínima intervenção, ou seja, a presença do novo é a marca do nosso tempo, por muitas 

vezes materializada sem o respeito pela preexistência. 

Ao avaliar o campo disciplinar do restauro no Brasil em confronto com a produção prática, 

vemos que um número reduzido de intervenções é construído tendo como referência os 

pressupostos da Carta de Veneza, as referências internacionais e o debate atual. O 

protagonismo do monumento em uma ação de preservação e conservação tem caminhado 

para um papel de coadjuvante em práticas que procuram dissociar-se do peso que a palavra 

restauro porta e, desse modo, justificar as ações cada vez mais distantes do campo – sem o 

correto juízo crítico, cada vez com menos limites em relação à aproximação antigo/novo e 

com um imenso predomínio da projetação do novo sobre o antigo. 
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207 

Figura 117 Colégio do Caraça logo após o incêndio. Fonte: 
Acervo do Santuário do Caraça 
(<http://www.santuariodocaraca.com.br>) 

207 

Figura 118 Mercado Modelo antes da intervenção. Fonte: 
AZEVEDO, 1985, p. 74 e 99 
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Figura 119 Mercado Modelo depois da intervenção. Fonte: 
AZEVEDO, 1985, p. 74 e 99 

208 

Figura 120 Fachada do Mercado Modelo com destaque 
para a rotunda alterada em relação ao projeto 
original. Fonte: AZEVEDO, 1985, p. 22 

209 

Figura 121 Fachada do Mercado Modelo logo após o 
incêndio. Fonte: AZEVEDO, 1985, p. 73 

209 

Figura 122 Mercado Modelo: reconstrução da rotunda 
durante o projeto de intervenção. Fonte: 
AZEVEDO, 1985, p.  98 

209 

Figura 123 Santander Cultural. Foto da autora 211 

Figura 124 Santander Cultural, destaque para os 
componentes novos: duto de ar condicionado e 
piso translúcido. Fotos da autora 
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Figura 125 Santander Cultural, destaque para os 
componentes novos: duto de ar condicionado e 
piso translúcido. Fotos da autora 

212 

Figura 126 Santander Cultural, novo elevados inserido no 
local da antiga escada. Fotos da autora 
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Figura 127 Santander Cultural, novo elevados inserido no 
local da antiga escada e testemunhos da 
escada então existente. Fotos da autora 

213 
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Figura 128 Santander Cultural, novo elevados inserido no 
local da antiga escada e testemunhos da 
escada então existente. Fotos da autora 

213 

Figura 129 Centro Cultural Banco do Brasil, após a 
intervenção. Foto da autora 

214 

Figura 130 Hall principal do Centro Cultural Banco do 
Brasil, após a intervenção. Fotos da autora 

215 

Figura 131 Hall principal do Centro Cultural Banco do 
Brasil, após a intervenção. Fotos da autora 

215 

Figura 132 Vista externa do Centro Cultural dos Correios. 
Fotos da autora 

216 

Figura 133 Centro Cultural dos Correios e espaço interno 
onde foi utilizada a pintura na cor branca. Fotos 
da autora 

216 

Figura 134 Hall principal do Centro Cultural dos Correios: 
revestimento das fachadas internas com painéis 
novos. Fotos da autora 

217 

Figura 135 Hall principal do Centro Cultural dos Correios: 
revestimento das fachadas internas com painéis 
novos. Fotos da autora 

217 

Figura 136 Fachada externa do Palacete das Artes Rodin 
Bahia onde foi utilizado o apaziguamento dos 
tons diferenciados adotados no projeto original, 
em substituição à pintura na cor branca. Foto 
da autora 
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Figura 137 Antigo matadouro de São Paulo antes da 
intervenção – uso original dos trilhos, vista 
externa. Fonte: REIS, 2010, vol1, p. 107 

219 

Figura 138 Antigo matadouro de São Paulo, hoje 
Cinemateca – vista interna do galpão onde os 
trilhos foram preservados. Fonte: 
<http://www.arcoweb.com> 

219 

Figura 139 Vista interna do Centro Educacional Ibrahim 
Alves de Lima, edifício.  Fonte: 
<http://www.arcoweb.com.br> 
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Figura 140 Vista interna do Centro Educacional Ibrahim 
Alves de Lima, edifício.  Fonte: 
<http://www.arcoweb.com.br> 
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Figura 141 Vista interna do Centro de Educação e Cultura 
KKKK e distribuição dos novos elementos 
estruturadores do espaço em meio ao ambiente 
fabril. Foto da autora 
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Figura 142 Vista interna do Centro de Educação e Cultura 
KKKK e distribuição dos novos elementos 
estruturadores do espaço em meio ao ambiente 
fabril. Foto da autora 

221 

Figura 143 Vista interna do Centro de Educação e Cultura 
KKKK:   Museu da Imigração Japonesa no 
interior do antigo Engenho. Fotos da autora 
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Figura 144 Desmontagem da estrutura da Estação de 
Bananal para restauro, facilitada pelo seu 
caráter industrial. Fonte: KRUCHIN, 2006, n.p. 

222 

Figura 145 Desmontagem da estrutura da Estação de 
Bananal para restauro, facilitada pelo seu 
caráter industrial. Fonte: KRUCHIN, 2006, n.p. 

222 

Figura 146 Foto histórica do Mercado de São José. Fonte: 
Iphan/PE 
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Figura 147 Mercado antes da intervenção, no final da 
década de 1970. Fonte: Iphan/PE 

223 

Figura 148 Mercado de São José após a intervenção. 
Fonte: DERENJI, 1993, p. 108. 

223 

Figura 149 Detalhe dos elementos estruturais de cobertura 
– novos e antigos restaurados, e da 
diferenciação dada ao seu tratamento 
cromático. Fotos da autora 

224 

Figura 150 Detalhe dos elementos estruturais de cobertura 
– novos e antigos restaurados, e da 
diferenciação dada ao seu tratamento 
cromático. Fotos da autora 

224 

Figura 151 Biblioteca Mário de Andrade, vista interna do 
mezanino. Fonte: LEAL, 2011, p. 52 

228 

Figura 152 Biblioteca Mário de Andrade: corte com 
destaque para o mezanino. Fonte: LEAL, 2011, 
p. 47 e 50 

228 
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Figura 153 Biblioteca Mário de Andrade: vista geral interna 
da biblioteca circulante. Fonte: LEAL, 2011, p. 
47 e 50 

228 

Figura 154 Instituto Moreira Salles, vista dos salões 
expositivos. Fonte: Fonte: acervo do Instituto 
Moreira Salles, foto Cristiano Mascaro 

229 

Figura 155 Instituto Moreira Salles, vista de uma das salas 
de exposição. Fonte: 
<http://www.arcoweb.com.br> 

229 

Figura 156 Instituto Moreira Salles, vista da circulação 
interna. Fonte: Acervo do Instituto Moreira 
Salles, foto Cristiano Mascaro 

229 

Figura 157 Mercado Público de São Paulo. Foto da autora 233 

Figura 158 Corte do Mercado Público de São Paulo com 
destaque para o novo mezanino. Fonte: 
SERAPIAO, 2004, p.51 

234 

Figura 159 Mercado Público de São Paulo: vista dos vitrais 
a partir do mezanino. Foto da autora 

234 

Figura 160 Mercado Público de São Paulo: box dispostos 
sob o novo mezanino. Foto da autora 

234 

Figura 161 Corte antigo do Teatro Renault. Fonte: acervo 
do escritório Aflalo e Gasperini; MOURA, 2001, 
p. 46 

235 
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Figura 162 Corte novo do Teatro Renault. Fonte: acervo do 
escritório Aflalo e Gasperini; MOURA, 2001, p. 
46 

235 

Figura 163 Planta do Palatece das Artes Rodin Bahia, 
antes da intervenção Fonte: acervo do escritório 
Brasil Arquitetura 

238 

Figura 164 Planta do Palatece das Artes Rodin Bahia, 
depois da intervenção (em destaque, a 
indicação em vermelho da área onde foram 
operadas as demolições. Fonte: acervo do 
escritório Brasil Arquitetura 

238 

Figura 165 Palatece das Artes Rodin Bahia: salão 
expositivo criado a partir da demolição das 
paredes divisórias dos dormitórios do segundo 
pavimento. Foto da autora 

238 

Figura 166 Demolição da antiga varanda para implantação 
da nova circulação vertical no Palatece das 
Artes Rodin Bahia. Fonte: Acervo do escritório 
Brasil Arquitetura. 
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Figura 167 Demolição da antiga varanda para implantação 
da nova circulação vertical no Palatece das 
Artes Rodin Bahia. Fonte: Acervo do escritório 
Brasil Arquitetura. 

239 

Figura 168 Execução da nova circulação vertical no 
Palacete das Artes Rodin Bahia. Fonte: Acervo 
do escritório Brasil Arquitetura. 
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Figura 169 Execução da nova circulação vertical no 
Palacete das Artes Rodin Bahia. Fonte: Acervo 
do escritório Brasil Arquitetura, foto Nelson Kon 

240 

Figura 170 Centro de Educação e Cultura KKKK na década 
de 1990. Fonte: Acervo do escritório Brasil 
Arquitetura. 

241 

Figura 171 Primeiro estudo realizado para o Centro de 
Educação e Cultura KKKK. Fonte: Acervo do 
Escritório Brasil Arquitetura. 

241 

Figura 172 Galerias expositivas do Museu da Lingua 
Portuguesa. Foto da autora  
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Figura 173 Museu da Língua Portuguesa: elevadores 
implantados nas extremidades do prédio. Foto 
da autora 
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Figura 174 Museu da Língua Portuguesa: elevadores 
implantados nas extremidades do prédio. Foto 
da autora 

243 

Figura 175 Centro Coreográfico da cidade do Rio de 
Janeiro e supermercado Extra que dividem o 
espaço da antiga cervejaria Hanseática. Fotos 
da autora 

247 

Figura 176 Centro Coreográfico da cidade do Rio de 
Janeiro e supermercado Extra que dividem o 
espaço da antiga cervejaria Hanseática. Fotos 
da autora 

247 
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Figura 177 Teatro Renault: foyer, antes da intervenção. 
Fonte: Acervo do escritório Aflalo e Gasperini 

258 

Figura 178 Teatro Renault: foyer, depois da intervenção. 
Fonte: Acervo do escritório Aflalo e Gasperini 

258 

Figura 179 Fachada da Pinacoteca do Estado de SP e 
cancelamento do acesso pela entrada principal. 
Fonte: ARAUJO, 2002, p. 158 
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Figura 180 MAR Rio. Foto da autora 261 

Figura 181 MAXXI Roma. Fotos da autora 262 

Figura 182 MAXXI Roma. Fotos da autora 262 

Figura 183 Facultad de Ciencias de la Empresa y Museo 
Naval, Cartagena: intervenção em antiga 
prisão; uma das obras incluídas no volume 
Transformaciones. Fonte: Arquitectura Viva, 
148, 2003, p. 16 

269 

Figura 184 Rijksmuseum, Amsterdã intervenção; uma das 
obras incluídas no volume Transformaciones..  
Fonte: Arquitectura Viva, 148, 2003, p.67 e 71 

270 

Figura 185 Rijksmuseum, Amsterdã intervenção; uma das 
obras incluídas no volume Transformaciones..  
Fonte: Arquitectura Viva, 148, 2003, p.67 e 71 

270 
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Figura 186 Casa del Lector, Madri: intervenção no antigo 
matadouro; uma das obras incluídas no volume 
Transformaciones. Acima: vista interna. Abaixo: 
vista externa.  Fonte: Arquitectura Viva, 148, 
2003, p. 22. Foto da autora 

270 

Figura 187 Casa del Lector, Madri: intervenção no antigo 
matadouro; uma das obras incluídas no volume 
Transformaciones. Acima: vista interna. Abaixo: 
vista externa.  Fonte: Arquitectura Viva, 148, 
2003, p. 22. Foto da autora 

270 

Figura 188 Fachada da Biblioteca Cassiano Ricardo. Foto 
da autora 
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Figura 189 Interior da Biblioteca Cassiano Ricardo. Foto da 
autora 

275 

Figura 190 Corte do projeto de intervenção da Bilbioteca 
Cassiano Ricardo. Fonte: LIMA, PERRONE, 
FLORIO, 2007, p. 5 

276 

Figura 191 Ligação externa entre edifício antigo e novo da 
biblioteca Cassiano Ricardo.  Foto da autora 

276 

Figura 192 Ligação interna  entre edifício antigo e novo da 
biblioteca Cassiano Ricardo.  Foto da autora 

276 

Figura 193 Fachada do Arquivo Nacional. Fotos da autora 
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Figura 194 Corte transversal do projeto de intervenção do 
Arquivo Nacional. Fonte: Acervo do escritório 
do arquiteto Alfredo Brito 

277 

Figura 195 No sentido horário, croquis da Biblioteca 
Cassiano Ricardo, Arquivo Nacional, Shopping 
Paço da Alfândega, Shopping Light e Centro 
Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro (em 
magenta, as áreas onde houve intervenção 
indicando o acréscimo. Os dois primeiros 
mostram em corte a independência da estrutura 
nova em relação à preexistente; os demais, em 
planta, demostram que a intervenção é 
dominante, autônoma e que o monumento é um 
invólucro do novo. Croquis da autora 

278 

Figura 196 No sentido horário, croquis da Biblioteca 
Cassiano Ricardo, Arquivo Nacional, Shopping 
Paço da Alfândega, Shopping Light e Centro 
Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro (em 
magenta, as áreas onde houve intervenção 
indicando o acréscimo. Os dois primeiros 
mostram em corte a independência da estrutura 
nova em relação à preexistente; os demais, em 
planta, demostram que a intervenção é 
dominante, autônoma e que o monumento é um 
invólucro do novo. Croquis da autora 
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Figura 197 No sentido horário, croquis da Biblioteca 
Cassiano Ricardo, Arquivo Nacional, Shopping 
Paço da Alfândega, Shopping Light e Centro 
Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro (em 
magenta, as áreas onde houve intervenção 
indicando o acréscimo. Os dois primeiros 
mostram em corte a independência da estrutura 
nova em relação à preexistente; os demais, em 
planta, demostram que a intervenção é 
dominante, autônoma e que o monumento é um 
invólucro do novo. Croquis da autora 

278 

Figura 198 No sentido horário, croquis da Biblioteca 
Cassiano Ricardo, Arquivo Nacional, Shopping 
Paço da Alfândega, Shopping Light e Centro 
Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro (em 
magenta, as áreas onde houve intervenção 
indicando o acréscimo. Os dois primeiros 
mostram em corte a independência da estrutura 
nova em relação à preexistente; os demais, em 
planta, demostram que a intervenção é 
dominante, autônoma e que o monumento é um 
invólucro do novo. Croquis da autora 

278 

Figura 199 No sentido horário, croquis da Biblioteca 
Cassiano Ricardo, Arquivo Nacional, Shopping 
Paço da Alfândega, Shopping Light e Centro 
Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro (em 
magenta, as áreas onde houve intervenção 
indicando o acréscimo. Os dois primeiros 
mostram em corte a independência da estrutura 
nova em relação à preexistente; os demais, em 
planta, demostram que a intervenção é 
dominante, autônoma e que o monumento é um 
invólucro do novo. Croquis da autora 
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Figura 200 Auditório Niccolò Paganini, antes da 
intervenção. Fonte: GAMBA, 2002, p.60 

279 

Figura 201 Auditório Niccolò Paganini, intervenção no 
antigo engenho de açúcar Eridania; vista 
externa e interna. Fots da autora 

279 

Figura 202 Auditório Niccolò Paganini, intervenção no 
antigo engenho de açúcar Eridania; vista 
externa e interna. Foto da autora 

279 

Figura 203 Cinemateca Brasileira: vista externa. Foto da 
autora 

282 

Figura 204 Cinemateca Brasileira: detalhes construtivos. 
Fotos da autora 

282 

Figura 205 Cinemateca Brasileira: detalhes construtivos. 
Fotos da autora 

282 

Figura 206 Parque das Ruínas. os croquis mostram as 
marcas que o monumento adquiriu a partir da 
intervenção: em magenta: o que foi acrescido; 
em azul, o que foi retirado. Croquis da autora 

283 

Figura 207 Cinemateca Brasileira: os croquis mostram as 
marcas que o monumento adquiriu a partir da 
intervenção: em magenta: o que foi acrescido; 
em azul, o que foi retirado. Croquis da autora 
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Figura 208 Instituto Criar de TV e Cinema: os croquis 
mostram as marcas que o monumento adquiriu 
a partir da intervenção: em magenta: o que foi 
acrescido; em azul, o que foi retirado. Croquis 
da autora 

283 

Figura 209 Museu do Caraça: os croquis mostram as 
marcas que o monumento adquiriu a partir da 
intervenção: em magenta: o que foi acrescido; 
em azul, o que foi retirado. Croquis da autora 

283 

Figura 210 Centro Educacional Ibrahim Alves de Lima: os 
croquis mostram as marcas que o monumento 
adquiriu a partir da intervenção: em magenta: o 
que foi acrescido; em azul, o que foi retirado. 
Croquis da autora 

283 

Figura 211 Casa de Cultura Mário Quintana, vista geral. 
Foto da autora 
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Figura 212 Casa de Cultura Mário Quintana: vistas internas 
das inserções novas. Fotos da autora 
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Figura 213 Casa de Cultura Mário Quintana: vistas internas 
das inserções novas. Fotos da autora 
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Figura 214 Casa de Cultura Mário Quintana: fachada 
posterior onde foi incorporada a cobertura em 
estrutura metálica e vidro. Foto da autora 
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Figura 215 Palacete das Artes Rodin Bahia com destaque 
para os elementos contrastantes com a 
preexistência. Fotos da autora 
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Figura 216 Palacete das Artes Rodin Bahia com destaque 
para os elementos contrastantes com a 
preexistência. Fotos da autora 
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Figura 217 Casa de Cultura Mário Quintana antes e depois 
da intervenção. Fonte: Acervo do Escritório do 
Arquiteto Flávio Kiefer. 
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Figura 218 Casa de Cultura Mário Quintana antes e depois 
da intervenção. Fonte: Acervo do Escritório do 
Arquiteto Flávio Kiefer. 

287 

Figura 219 Palacete das Artes Rodin Bahia: nova 
circulação vertical. Foto da autora 

288 

Figura 220 Centro de Educação e Cultura: as obras 
representadas nessa seção referem-se ao 
segundo subgrupo da Tendência Diferenciação. 
Os croquis mostram as marcas que o 
monumento adquiriu a partir da intervenção: em 
magenta: o que foi acrescido; em azul, o que foi 
retirado. Croquis da autora 
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Figura 221 Palacete das Artes Rodin Bahia: as obras 
representadas nessa seção referem-se ao 
segundo subgrupo da Tendência Diferenciação. 
Os croquis mostram as marcas que o 
monumento adquiriu a partir da intervenção: em 
magenta: o que foi acrescido; em azul, o que foi 
retirado. Croquis da autora 

289 

Figura Descrição Página 

Figura 222 Centro Cultural dos Correios: as obras 
representadas nessa seção referem-se ao 
segundo subgrupo da Tendência Diferenciação. 
Os croquis mostram as marcas que o 
monumento adquiriu a partir da intervenção: em 
magenta: o que foi acrescido; em azul, o que foi 
retirado. Croquis da autora 

289 

Figura 223 Casa de Cultura Mário Quintana: as obras 
representadas nessa seção referem-se ao 
segundo subgrupo da Tendência Diferenciação. 
Os croquis mostram as marcas que o 
monumento adquiriu a partir da intervenção: em 
magenta: o que foi acrescido; em azul, o que foi 
retirado. Croquis da autora 
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Figura 224 Mercado Público da São Paulo: vista do 
mezanino e vitral no detalhe. Fotos da autora 
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Figura 225 Mercado Público da São Paulo: vista do 
mezanino e vitral no detalhe. Fotos da autora 
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Figura 226 Plataformas da antiga Estação Central, hoje 
Museu da Artes e Ofícios. Fotos da autora 
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Figura 227 Fachada principal do Museu da Artes e Ofícios. 
Fotos da autora 
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Figura 228 Vista das plataformas do metro, entre a Estação 
Central e Oeste de Minas., através dos 
fechamentos em vidro da ala expositiva. Fotos 
da autora 
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Figura 229 Centro de Documentação de Nurimberg. Fonte: 
SCOGNAMIGLIO, 2003, p. 25 
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Figura 230 Centro de Documentação de Nurimberg. Fonte: 
SCOGNAMIGLIO, 2003, p. 28 

292 

Figura 231 As obras representadas nessa seção referem-
se ao terceiro subgrupo da Tendência 
Diferenciação. Os croquis mostram as marcas 
que o monumento adquiriu a partir da 
intervenção: em magenta: o que foi acrescido 
por assonância, respeitando e dialogando em 
harmonia com o monumento. Croquis da autora 

293 

Figura 232 As obras representadas nessa seção referem-
se ao terceiro subgrupo da Tendência 
Diferenciação. Os croquis mostram as marcas 
que o monumento adquiriu a partir da 
intervenção: em magenta: o que foi acrescido 
por assonância, respeitando e dialogando em 
harmonia com o monumento. Croquis da autora 

293 

Figura 233 As obras representadas nessa seção referem-
se ao terceiro subgrupo da Tendência 
Diferenciação. Os croquis mostram as marcas 
que o monumento adquiriu a partir da 
intervenção: em magenta: o que foi acrescido 
por assonância, respeitando e dialogando em 
harmonia com o monumento. Croquis da autora 

293 

Figura 234 Sala São Paulo no interior do Grade Hall da 
Estação Júlio Prestes. Foto da autora 

 

295 

Figura Descrição Página 

Figura 235 O Grande Hall da Estação Júlio Prestes antes 
da intervenção.Fonte: MARCO, ZEIN, 2007, p. 
62 
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Figura 236 O Grande Hall da Estação Júlio Prestes durante 
os trabalhos de intervenção. Fonte: SOUKEF 
Jr, 2001, p.90.  

296 

Figura 237 Sala São Paulo pronta. Foto da autora 296 

Figura 238 Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo: relação 
do antigo com o novo na intervenção de Nelson 
Dupré. Fotos da autora 
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Figura 239 Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo: relação 
do antigo com o novo na intervenção de Nelson 
Dupré. Fotos da autora 
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Figura 240 Vista da sobreposição das coberturas no último 
pavimento do Centro Cultural Banco do Brasil. 
Fonte:CORBIOLI, 2001, p. 63 
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Figura 241 Centro Cultural Banco do Brasil: corte após a 
intervenção. Fonte: CORBIOLI, 2001, p. 65 
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Figura 242 Hall principal do Centro Cultural Banco do Brasil 
antes da intervenção. Fonte: CARAM, 2001, n.p 
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Figura 243 Hall principal do Centro Cultural Banco do Brasil 
depois da intervenção. Fonte: CORBIOLI, 2002, 
p.62 

299 
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Figura 244 Teatro Renault: reconstrução da plateia e caixa 
cênica; vista interna da obra concluída.  Fonte: 
Acervo do escritório Aflalo e Gasperini 
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Figura 245 Teatro Renault: reconstrução da platéia e caixa 
cênica; vista interna da obra concluída.  Fonte: 
Acervo do escritório Aflalo e Gasperini 
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Figura 246 Aula Ottagona, vista interna. Foto da autora 301 

Figura 247 Aula Ottagona, detalhe da cúpula. Foto da 
autora 

301 

Figura 248 Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo: os 
croquis mostram as marcas que o monumento 
adquiriu a partir da intervenção: em magenta: o 
que foi acrescido a partir da releitura dos dados 
fornecidos pelo monumento. Em azul, o que foi 
eliminado. Croquis da autora 

302 

Figura 249 Teatro Renault: os croquis mostram as marcas 
que o monumento adquiriu a partir da 
intervenção: em magenta: o que foi acrescido a 
partir da releitura dos dados fornecidos pelo 
monumento. Em azul, o que foi eliminado. 
Croquis da autora 
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Figura 250 Centro Cultural Banco do Brasil: os croquis 
mostram as marcas que o monumento adquiriu 
a partir da intervenção: em magenta: o que foi 
acrescido a partir da releitura dos dados 
fornecidos pelo monumento. Em azul, o que foi 
eliminado. Croquis da autora 
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Figura 251 Centro Cultural Paço Imperial após a 
intervenção. Foto da autora 
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Figura 252 Paço Imperial antes da intervenção e durante 
as obras de demolição. Fonte: CAMPELLO, 
1984, 141; CAVALCANTI, 1999, p. 113 
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Figura 253 Paço Imperial antes da intervenção e durante 
as obras de demolição. Fonte: CAMPELLO, 
1984, 141; CAVALCANTI, 1999, p. 113 
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Figura 254 Teatro São Pedro na época da construção e 
antes da intervenção. Fonte: WALKER, 2000, p. 
12-13 e 74-75 
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Figura 255 Teatro São Pedro na época da construção e 
antes da intervenção. Fonte: WALKER, 2000, p. 
12-13 e 74-75 
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Figura 256 Teatro São Pedro após a intervenção. Foto da 
autora 
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Figura 257 Centro Cultural Paço Imperial: os croquis 
mostram as marcas que o monumento adquiriu 
a partir da intervenção: em magenta, o que foi 
acrescido; em azul, o que foi eliminado. Reflexo 
de uma postura de reconstituição de um  estilo 
ou período (através do repristino) da história da 
obra. Croquis da autora 

306 



421 

Figura Descrição Página 

Figura 258 Theatro São Pedro: os croquis mostram as 
marcas que o monumento adquiriu a partir da 
intervenção: em magenta, o que foi acrescido; 
em azul, o que foi eliminado. Reflexo de uma 
postura de reconstituição de um  estilo ou 
período (através do repristino) da história da 
obra. Croquis da autora 

306 

Figura 259 Igreja Frauenkirche destruída. Fonte: LÓPEZ-
MANZANARES, 1999  p.39 

307 

Figura 260 Igreja Frauenkirche após a intervenção. 
Fonte:<http:// www.dresde.de> 

307 

Figura 261 Pinacoteca do Estado de SP. Planta do 1° 
pavimento antes da intervenção. 
Fonte: SOUSA, 1998, p. 67 

309 

Figura 262 Pinacoteca do Estado de SP. Planta do 1° 
pavimento depois da intervenção. 
Fonte: SOUSA, 1998, p. 67 

309 

Figura 263 Cobertura dos pátios Pinacoteca do Estado de 
SP. Fotos da autora 

310 

Figura 264 Cobertura dos pátios Pinacoteca do Estado de 
SP. Fotos da autora 

310 

Figura 265 Pinacoteca do Estdo de SP. Novos elementos 
que compõem a espacialidade da Pinacoteca. 
Fotos da autora 

 

311 

Figura Descrição Página 

Figura 266 Pinacoteca do Estado de SP. Novos elementos 
que compõem a espacialidade da Pinacoteca. 
Fotos da autora 

311 

Figura 267 à direita: interior do Museu da Língua 
Portuguesa; acima: nova cobertura na entrada 
do museu. Fotos da autora 

314 

Figura 268 à direita: interior do Museu da Língua 
Portuguesa; acima: nova cobertura na entrada 
do museu. Fotos da autora 

314 

Figura 269 à direita: interior do Museu da Língua 
Portuguesa; acima: nova cobertura na entrada 
do museu. Fotos da autora 

314 

Figura 270 Museu Royal Ontario, vista noturna da fachada 
principal (ao lado) e vista geral da intervenção. 
Fonte: <http://daniel-
libeskind.com/projects/royal-ontario-
museum/images> 

315 

Figura 271 Museu Royal Ontario, vista noturna da fachada 
principal (ao lado) e vista geral da intervenção. 
Fonte: <http://daniel-
libeskind.com/projects/royal-ontario-
museum/images> 

315 

Figura 272 Pinacoteca do Estado de SP :os croquis 
mostram, em magenta, as áreas da 
preexistência apropriadas pelo projeto do novo. 
Em azul, os elementos retirados. Croquis da 
autora 

316 



422 

Figura Descrição Página 

Figura 273 Museu da Língua Portuguesa: os croquis 
mostram, em magenta, as áreas da 
preexistência apropriadas pelo projeto do novo. 
Em azul, os elementos retirados. Croquis da 
autora 

316 

Figura 274 MAR: os croquis mostram, em magenta, as 
áreas da preexistência apropriadas pelo projeto 
do novo. Em azul, os elementos retirados. 
Croquis da autora 

316 

Figura 275 Catedral da Se antes da intervenção. Fonte: 
<http://arquitetopaulobastos.com.br/> 

317 

Figura 276 Proposta do arquiteto Paulo Bastos para a 
intervenção na catedral, onde o completamento 
do projeto seria executado a partir de uma 
releitura, com características contemporâneas, 
do projeto original . Fonte: 
<http://arquitetopaulobastos.com.br/> 

318 

Figura 277 Proposta do arquiteto Paulo Bastos para a 
intervenção na catedral, onde o completamento 
do projeto seria executado a partir de uma 
releitura, com características contemporâneas, 
do projeto original. Fonte: 
<http://arquitetopaulobastos.com.br/> 

318 

Figura 278 Croqui esquemático da intervenção mostrando, 
em magenta, os acréscimos na preexistência. 
Croqui da autora 

 

319 

Figura Descrição Página 

Figura 279 Catedral da Sé. Interior do torreão onde se 
percebe a malha metálica leve executada sobre 
a estrutura consolidada. Fonte: DELELLIS, 
2002, p.171 

320 

Figura 280 Catedral da Se após a intervenção: vistas 
externas com destaque para os torreões e 
agulhas novos executados segundo projeto 
original. Fotos da autora 

320 

Figura 281 Catedral da Se após a intervenção: vistas 
externas com destaque para os torreões e 
agulhas novos executados segundo projeto 
original. Fotos da autora 

320 

Figura 282 Sagrada Família, Barcelona, e, 2008 – 
construção contínua visando o completamento. 
Fotos da autora 

321 

Figura 283 Fachada frontal da Biblioteca Mario de 
Andrade, antes e depois da intervenção. Fonte: 
SCHARLACH, 2010, p. 262; foto da autora 

323 

Figura 284 Fachada frontal da Biblioteca Mario de 
Andrade, antes e depois da intervenção. Fonte: 
SCHARLACH, 2010, p. 262; foto da autora 

323 

Figura 285 Biblioteca Mário de Andrade. Vista do interior e 
exterior da nova ligação entre as alas da 
biblioteca. Fotos da autora 

 

324 



423 

Figura Descrição Página 

Figura 286 Biblioteca Mário de Andrade. Vista do interior e 
exterior da nova ligação entre as alas da 
biblioteca. Fotos da autora 

324 

Figura 287 Vista do interior e exterior do Complexo de 
Santa Maria della Scala. Fotos da autora 

325 

Figura 288 Vista do interior e exterior do Complexo de 
Santa Maria della Scala. Fotos da autora 

325 

Figura 289 Biblioteca Mário de Andrade: os croquis 
destacam as áreas de intervenção nas obras 
selecionadas dentro da tendência Conservação 
Croquis da autora 

326 

Figura 290 Estação Rodoviária de Bananal: os croquis 
destacam as áreas de intervenção nas obras 
selecionadas dentro da tendência Conservação 
Croquis da autora 

326 

Figura 291 Vista exterior do Mercado Modelo após a 
intervenção. Foto da autora 

327 

Figura 292 Vista da rotunda do Mercado Modelo logo após 
o incêndio. Fonte: AZEVEDO, 1985, p.73 

328 

Figura 293 Vista atual da rotunda do Mercado Modelo. Foto 
da autora 

328 

Figura 294 Mercado Modelo. Interior do mercado destruído. 
Fonte: AZEVEDO, 1985, p.12 

328 

Figura Descrição Página 

Figura 295 Mercado Modelo. Interior do mercado atual. 
Foto da autora 

328 

Figura 296 Vista externa das residências da Ladeira da 
Misericórdia. Foto da autora 

329 

Figura 297 Vista externa das residências da Ladeira da 
Misericórdia. Foto da autora 

329 

Figura 298 Vista interna das residências da Ladeira da 
Misericórdia. Foto da autora 

329 

Figura 299 Vista interna do ex- Oratório di San Filippo Neri, 
após o restauro. Fonte: 2001, p. 57 

330 

Figura 300 Mercado Modelo: os croquis destacam as áreas 
de intervenção nas obras caracterizadas como 
Reintegração e mostram em magenta os 
acréscimos; e em azul, os elementos 
removidos. Croquis da autora 

331 

Figura 301 Mercado São José: os croquis destacam as 
áreas de intervenção nas obras caracterizadas 
como Reintegração e mostram em magenta os 
acréscimos; e em azul, os elementos 
removidos. Croquis da autora 

331 

Figura 302 Conjunto da Ladeira da Misericórdia: os croquis 
destacam as áreas de intervenção nas obras 
caracterizadas como Reintegração e mostram 
em magenta os acréscimos; e em azul, os 
elementos removidos. Croquis da autora 

331 



424 

Figura Descrição Página 

Figura 303 Pátio interno da Pinacoteca do Estado de SP e 
a nova passarela que complementa a inversão 
dos eixos de circulação. Foto da autora 

337 

Figura 304 Corredor expositivo do Museu da Língua 
Portuguesa. Foto da autora 

338 

Figura 305 Casa de Cultura Mário Quintana, durante as 
obras de demolição. Fonte: Acervo do escritório 
do Arquiteto Flávio Kiefer 

340 

Figura 306 Casa de Cultura Mário Quintana, durante as 
obras de demolição. Fonte: Acervo do escritório 
do Arquiteto Flávio Kiefer 

340 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



425 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de Tabelas 
 

Tabela Descrição Página 

Tabela 1 Quadro Resumo das Tendências de 
Intervenção                 

89 

Tabela 2 Quadro Resumo das Obras Selecionadas 
e Tendências de Intervenção 

90 

 
 
 

 









UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

 

 

 

PATRICIA VICECONTI NAHAS 

 

 

 

Antigo e novo nas intervenções em preexistências históricas:  

a experiência brasileira (1980-2010) 

Volume II 

 

 

 

São Paulo 

2015 



 



PATRICIA VICECONTI NAHAS 

 

Antigo e novo nas intervenções em preexistências históricas:  

a experiência brasileira (1980-2010) 

 

 

Volume II 

 

Tese apresentada à Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo para obtenção do título de 
Doutor em Arquitetura e Urbanismo 
 
Área de Concentração: 
História e Fundamentos da Arquitetura e 
Urbanismo 
 

Orientador. Profa Dra 
Fernanda Fernandes da Silva 

 

São Paulo 

2015 



AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE  TRABALHO, POR QUALQUER 

MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO,  PARA  FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A 

FONTE. 

 

E-MAIL  DA  AUTORA:  patriciavicecontinahas@gmail.com 

 
            

              Nahas, Patricia Viceconti 
N153a          Antigo e novo nas intervenções em preexistências históricas:   
              a experiência brasileira (1980-2010) / Patricia Viceconti Nahas. --São  
              Paulo, 2015. 
                    2 v. : il. 
 
                    Tese (Doutorado -  Área de Concentração: História e Fundamentos 
              da Arquitetura e Urbanismo) –  FAUUSP. 
                    Orientadora: Fernanda Fernandes da Silva 
 
                    1.Arquitetura (Preservação ; Restauração) 2.Patrimônio arquitetônico 
              (Preservação ; Restauração) 3.Patrimônio cultural (Preservação ;  
              Restauração)  I.Título 
 

                                                                                   CDU  72.025.3 
        

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tese foi realizada com o apoio da Coordenação de  
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sumário – Volume II 
 

Apresentação  
 
Apêndice 1 – Fichas dos Estudos de Caso 

Centro Cultural Paço Imperial, 1983 – Rio de Janeiro RJ 
Estação Rodoviária de Bananal, 1984 – Bananal SP 
Mercado Modelo, 1984 – Salvador BA 
Museu do Caraça, 1985 – Santa Bárbara MG 
Mercado São José, 1986 – Recife PE 
Conjunto da Ladeira da Misericórdia, 1987 – Salvador BA 
Casa de Cultura Mário Quintana, 1987 – Porto Alegre RS 
Shopping Light, 1991 – São Paulo SP 
Pinacoteca do Estado de SP, 1993 – São Paulo SP 
Centro de Educação e Cultura KKKK, 1994 – Registro SP 
Biblioteca Cassiano Ricardo, 1995 – São José dos Campos SP 
Instituto Moreira Salles, 1995 – Rio de Janeiro RJ 
Parque das Ruínas, 1995 – Rio da Janeiro RJ 
Centro Cultural dos Correios, 1996 – São Paulo SP 
Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo, 1997 – São Paulo SP 
Theatro São Pedro, 1997 – São Paulo SP 
Arquivo Nacional, 1998 – Rio de Janeiro RJ 
Centro Cultural Banco do Brasil, 1999 – São Paulo SP 
Teatro Renault, 1999 – São Paulo SP 
Catedral da Sé, 2000 – São Paulo SP 
Cinemateca Brasileira, 2000 – São Paulo SP 
Estação da Luz/Museu da Língua Portuguesa, 2000 – São Paulo SP 
Shopping Paço da Alfândega, 2000 – Recife PE 
Centro Educacional Ibrahim Alves de Lima, 2000 – Ribeirão Pires SP 
Museu de Artes e Ofícios, 2000 – Belo Horizonte MG 
Santander Cultural, 2001 – Porto Alegre RS 
Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro, 2002 – Rio de Janeiro RJ 
Palacete das Artes Rodin Bahia, 2002 – Salvador BA 
Mercado Municipal de São Paulo, 2003 – São Paulo SP 
Instituto Criar de TV e Cinema, 2004 – São Paulo SP 

7 

 

11 

17 
41 
51 
63 
75 
87 

107 
133 
143 
163 
181 
191 
199 
209 
227 
243 
257 
269 
285 
297 
309 
317 
333 
343 
353 
363 
373 
383 
407 
423 



6 
 

Biblioteca Mário de Andrade, 2005 – São Paulo SP 
Museu de Arte do Rio, 2010 – Rio de Janeiro RJ 

 
Apêndice 2 – Metodologia de Análise das Obras Escolhidas 

 
Apêndice 3 – Quadro Geral do Restauro no Brasil, no século XX e XXI  

 
Apêndice 4 – Carta de Veneza, contextualização 

 

Apêndice 5 – Referencial para os estudos de caso 

 

Apêndice 6 – Quadro de tendências de intervenção em preexistências históricas 
no Brasil 

 

Apêndice 7 – Quadro comparativo 

 

Listas de apoio 
Lista de Siglas e Abreviaturas 
Lista de Figuras 

 
 

 

 

431 
443 

 
455 

 

465 

 

469 

 

473 

 

479 

 

 

483 

 

487 

489 
491 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Apresentação 





 
 

Apresentação 
 

O presente Volume II tem como objetivo a organização sistemática das informações que 

forneceram os subsídios para o desenvolvimento e sustentação da hipótese inicial desta 

pesquisa. 

No Apêndice 1 – Fichas dos Estudos de Caso – estão compiladas as fichas das obras 

selecionadas dentro do recorte geográfico e temporal proposto e que constituem o objeto 

empírico desta tese. As fichas são apresentadas por ordem cronológica e fornecem os 

dados e informações do monumento antes e depois da intervenção de maneira resumida. A 

análise crítica de cada intervenção é incorporada ao longo dos capítulos do Volume I. 

No Apêndice 2 – Metodologia de Análise das Obras Escolhidas – são apresentados 

quadros de estudo das intervenções escolhidas a partir de critérios pré-estabelecidos como: 

condições originais do edifício de partida e estado de conservação no monumento; 

destinação de uso; década em que foi realizada a intervenção; gráficos de intervenção por 

tipo de uso e por região do país. Esses estudos têm como objetivo fornecer elementos e 

parâmetros para a definição da experiência brasileira em intervenções em edifícios 

históricos entre 1980 e 2010.  

No Apêndice 3 – Quadro Geral do Restauro no Brasil, no século XX e XXI – neste 

apêndice, estão organizadas em uma linha do tempo, as principais informações que 

caracterizam o campo disciplinar do restauro brasileiro. Essa evolução histórica do tema não 

pretende encerrar o assunto, mas sim fornecer dados de apoio dos principais eventos 

associados ao tema de preservação e conservação do patrimônio. Como esta pesquisa tem 

como principal referência o cenário italiano de restauro, para efeito comparativo, o quadro 

apresenta também as informações mais significativas no meio internacional nesse período. 
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O Apêndice 4 – Carta de Veneza, contextualização – apresenta sintética e 

esquematicamente um panorama histórico com os principais acontecimentos no campo 

disciplinar de restauro naquele período e nos anos imediatamente após sua assinatura. 

Essa linha temporal permite contextualizar os artigos presentes na Carta de Restauro de 

Veneza oriundos da discussão de fundo que ocorria na época e como agentes, formulações 

e acontecimentos históricos se articularam nessa época. 

No Apêndice 5 – Referencial para os estudos de caso – são apresentadas as modalidades 

e categorias de Claudio Varagnoli e Giovanni Carbonara, respectivamente, no campo do 

restauro e que serviram de embasamento teórico e metodológico para caracterização do 

cenário brasileiro em tendências de intervenção em preexistências históricas. 

No Apêndice 6 – Quadro de tendências de intervenção em preexistências históricas no 

Brasil – é apresentada a caracterização do cenário brasileiro, a partir dos estudos de caso 

escolhidos, agrupados por tendências de intervenção. 

O Apêndice 7 – Quadro comparativo – coloca lado a lado os referenciais de estudo (G. 

Carbonara e C. Varagnoli) com as tendências brasileiras de intervenção em preexistências 

históricas e permite avaliar, comparando as produções nacional e internacional, a posição 

do Brasil no que diz respeito à interpretação das premissas e critérios do campo disciplinar 

do restauro e sua materialização na prática. 

 



 

 

Apêndice 1 – Fichas dos Estudos de Caso 





Fichas de Análise 
 

A partir da amostragem inicial de intervenções em preexistências históricas, foram 

selecionadas as 32 obras que serão o objeto empírico desta tese de doutorado. 

Como suporte para a análise das intervenções, foi elaborada uma ficha individual para cada 

obra escolhida com os dados básicos do monumento original, a transformação adquirida ao 

longo de sua vida útil e oriunda do projeto de intervenção.  

A ficha não tem a pretensão de formar um inventário, mas fornecer os subsídios para 

análise e avaliação da intervenção no monumento a partir do referencial teórico discutido ao 

longo da pesquisa. 

Os projetos se encontram fichados por ordem cronológica; de maneira sistemática e 

resumida com uma seleção de imagens para a compreensão das informações 

apresentadas. Foi escolhida como data de referência da obra a data de início do projeto. 

Nos casos em que houve a realização de mais de um projeto, foi adotada a data do projeto 

que foi realizado. Por exemplo, no caso do Mercado de São José, foram desenvolvidos dois 

projetos, um em 1979 e outro em 1986; a data de referência determinada para a obra é a de 

1986, ano em que se definiram os parâmetros da intervenção validando então o projeto que 

viria a ser executado. Em alguns casos, certas informações são desconhecidas e assim 

foram identificadas. 

No item 1, Dados principais do monumento, estão elencadas todas as informações 

necessárias para a compreensão do monumento desde a sua construção até o momento da 

intervenção. Neste item, adotamos como denominação do monumento seu nome original 

no momento precedente à intervenção. É importante salientar, que algumas obras acabaram 
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passando por diversas intervenções ao longo de sua vida útil e adquiriram outras 

denominações. Essas informações serão incluídas na Cronologia. 

Para o subitem Estado de Conservação, como o monumento é recebido no momento da 

intervenção, adotou-se cinco estágios de avaliação, definidos como: 

a) Ótimo = obra bem conservada 

b) Bom = obra conservada, mas com problemas pontuais de degradação 

c) Médio = a obra apresenta a configuração original deturpada com a integração de 

acréscimos e reformas posteriores 

d) Ruim = obra em estágio de degradação 

e) Ruína = remanescente de um monumento1 

O subitem Características arquitetônicas tem como objetivo descrever as principais 

características estéticas da edificação ou edificações (quando se trata de um conjunto), 

aspectos formais e linguísticos, materiais e técnicas empregadas e especificidades inerentes 

à construção. 

No subitem Cronologia, foi adotada a divisão de Cesare Brandi explicitada em seu texto “O 

Tempo em relação à obra de arte e à restauração”2, dividindo os dados em  “Realização da 

obra” – do momento de sua criação até sua materialização, “Vida da obra” – intervalo entre 

a materialização da obra e seu reconhecimento como monumento, período em que são 

absorvidas as transformações do tempo; e “Intervenção” – posturas para conservação e 

                                                             
1 Conceito adotado por Cesare Brandi. BRANDI, Cesare. Teoria da Restauração. Trad. Beatriz Mugayar Kühl. 
São Paulo, Ateliê Editorial, 2004, p. 78. 
2 “em primeiro lugar, como duração ao exteriorizar a obra de arte enquanto é formulada pelo artista; em segundo 
lugar, como intervalo inserido entre o fim do processo criativo e o momento em que a nossa consciência atualiza 
em si obra de arte; em terceiro lugar, como átimo dessa fulguração da obra de arte na consciência”. BRANDI, 
Cesare. Teoria da Restauração. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2004, p. 54. 
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valorização do monumento no momento presente. De uma forma sucinta, são apresentados 

dados relevantes que contam a história do monumento e auxiliam na sua contextualização. 

Assim como no item 1, o segundo item apresenta os Dados Principais da Intervenção: 

nome atual da obra, autor, ano do projeto e ano da realização (nem sempre as obras 

acontecem imediatamente após a finalização do projeto, ocasionando, por vezes, alterações 

e ajustes importantes para a análise final), cliente e descrição. 

Junto ao item Cliente, estão identificadas a finalidade da obra (qual foi a solicitação do 

cliente) e o conteúdo programático. Esses dois itens são de extrema relevância para a 

identificação do uso e agenciamento do programa junto ao monumento e também ajudam 

na identificação das tendências. 

O item Descrição faz um breve relato de como o monumento é compreendido pelo autor e 

como suas escolhas determinaram o partido arquitetônico adotado, sinalizando a 

compreensão da intervenção em relação aos critérios basilares do restauro e respeito ao 

monumento em relação a sua história, forma, pátina, destinação de uso, ou seja, onde e 

como se encontra o monumento dentro do processo de intervenção. 

Os itens Referências bibliográficas e Apoio elencam todas as fontes bibliográficas, 

primárias e secundárias, de cada obra analisada: além de textos, foram citados os períodos 

de visita às obras, a realização de entrevistas, pesquisa em acervos e sites consultados. 
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Paço Imperial, vista geral a partir da Praça XV de Novembro. Foto da Autora 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Paço Imperial. 

Ano de construção: 1743. 

Localização: Praça XV de Novembro, antigo Largo do Carmo, Rio de Janeiro, RJ. 

Autor do projeto: engenheiro militar José Fernandes Pinto Alpoim . 

Uso original: Sede do Governo/Casa dos Governadores. 

Materiais e técnicas construtivas: alvenaria mista de tijolos cerâmicos, pedra e 

argamassa de cal; pilastras em pedra de cantaria; caixilhos em madeira e vidro; piso em 

pedra e assoalho em madeira; cobertura em estrutura de madeira e telha cerâmica. 

Estado de conservação: médio. 

Vínculo de tutela: federal (1938). 

Características construtivas3: o Paço Imperial é uma edificação que sofreu diversas 

transformações ao longo de sua vida útil, passando por diferentes períodos arquitetônicos, e 

consequentemente, pelo uso de materiais construtivos diversos oriundos do momento e 

estilo em voga a cada reforma a que era submetido. No local escolhido para a edificação da 

Casa dos Governadores existia a antiga Casa da Moeda e Armazéns do Rei. Sabe-se 

                                                             
3 As informações a respeito da edificação podem ser encontradas na iconografia da época e, também, pelo que 
se descobriu durante o projeto de intervenção do prédio realizado em 1983 em suas respectivas prospecções 
para reconhecimento da matéria. 

Figura 001 (inferior) – Mapa do Rio de Janeiro em 
1714, desenho de João Massé – em vermelho é 

indicado o local da Casa da Moeda e Armazéns do Rei. 

Figura 002 (superior) – Ampliação da área indicada na 
figura 001. Fonte: REIS, 2000, p.165. 
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apenas, pelo desenho de João Massé4 que retrata o mapa da cidade do Rio de Janeiro em 

17145, que eram edificações contíguas, de planta retangular, ambas com pátio central. 

A Casa dos Governadores caracterizava-se por planta de base retangular dividida em três 

blocos contíguos – um deles com dois pátios internos de tamanhos diferentes, e os outros 

dois com um pátio central cada –, dois pavimentos nos volumes das extremidades e três 

pavimentos na fachada maior, cuja porção central é voltada para a praça. A fachada 

principal, voltada para o mar, era formada por três renques de telhados em duas águas 

cada. Construção em alvenaria caiada de branco e acabamentos e ornamentação em 

cantaria, possui conjuntos de janelas e portas com vergas e ombreiras em pedra e folhas 

em madeira. No térreo, funcionavam a Casa da Moeda e os Armazéns do Rei; os outros 

dois pavimentos destinavam-se a nova Casa dos Governadores. 

Cronologia:  

1º) Realização da obra 

1743 – conclusão da obra da Casa dos Governadores em local definitivo ordenado pelo 

governador do Rio de Janeiro, Gomes Freire de Andrade, Conde do Bobadela, que convidou 

o engenheiro militar José Fernandes Pinto Alpoim6 para projetar a sede do governo. A 

construção aparece documentada pela primeira vez, em 1775, no Prospecto da cidade do 

Rio de Janeiro organizado por Luís dos Santos Vilhena.7  

                                                             
4 João Massé era engenheiro militar, provavelmente francês, que esteve no Brasil em 1712 com a missão de 
inspecionar as fortificações da colônia. 
5 REIS, Nestor Goulart. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial. São Paulo: Editora da Universidade de 
São Paulo: Imprensa Oficial do Estado: Fapesp, 2000, p.165. 
6 Alpoim também foi responsável pelo projeto do Palácio dos Governadores de Ouro Preto MG; Aqueduto da 
Carioca e Residência dos Telles de Menezes, ambos no Rio de Janeiro. 
7 LYRA, Cyro Corrêa. O novo Paço: uma obra para debates. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
n.20, 1984, p. 152. 

Figura 003 – Maquete do Paço Imperial em 1743 – 
antiga Casa dos Governadores (exposta no próprio 
Paço Imperial). Foto da autora 
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Figura 005 – Mapa do Rio de Janeiro em 1750, que mostra a Casa dos Governadores no 
mesmo local da Casa da Moeda e Armazéns do Rei (indicado em vermelho). 

Fonte: REIS, 2000, p. 169. 
 

Figura 004 – Vista da Praça XV em 1775. Fonte: 
Parcial do Prospecto da cidade de São Sebastião 

do Rio de Janeiro (REIS, 20002, p.183) 
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1763 – o prédio sofreu ampliação com o prolongamento do terceiro pavimento, por ocasião 

da transferência da Sede do Governo Geral do Brasil ou Paço dos Vice-Reis para o Rio 

de Janeiro.  

2º) Vida da obra 

1779 – o vice-Rei Luís de Vasconcelos e Sousa promoveu melhorias e modernizações no 

largo do Paço, como o calçamento do local com placas de granito, a construção do chafariz 

do mestre Valentim da Fonseca e Silva, a construção do cais e de novas residências.  

1808 – instalação da Família Real: a partir dessa data, a edificação passou por novas 

reformas: acréscimo de um pavimento no corpo central da fachada menor, voltada para o 

mar e aumento do pé-direito do segundo pavimento, foi pintado de amarelo (cor do Império), 

as janelas ganharam balcões de ferro dourado e ornamentos na fachada – cimalhas, falsas 

pilastras, vergas mais trabalhadas sobre as janelas.  

Entre 1830 e 1840 - inclusão de um volume pequeno no canto da fachada voltada para o 

mar, de ambos os lados do terceiro pavimento – uma espécie de avarandado fechado.  

1890 – 1929 – o prédio foi destinado aos Correios e Telégrafos. Durante esse novo uso, 

novas reformas e alterações foram incorporadas à edificação: construção de um prédio de 

três pavimentos ocupando um dos pátios internos do Paço; ampliação do terceiro pavimento 

em todo perímetro do prédio; inclusão de frontão em estilo neocolonial na fachada principal 

e retirada das platibandas.  

  

Figura 006 – Vista da Praça XV. Na tela de Leandro 
Joaquim, datada de 1789, vemos a ampliação desse 

pavimento na porção central da fachada maior voltada 
para praça. Fonte: Tela de Leandro Joaquim 

(CAVALCANTI, 1999, p.62) 
 

Figura 007 – Paço imperial em 1808, onde vemos o 
acréscimo do terceiro pavimento na porção central da 

edificação voltada para praça. Ao fundo, o antigo 
Convento do Carmo. Fonte: Pintura de Richard Batte 

(CAVALCANTI, 2005, p.112) 
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Figura 009 – Vistas do Paço imperial em 1817. 
Fonte: Aquarelas de Thomas Ender (CAMPELLO, 1984, p.140) 

 Figura 008 – Paço Imperial visto do mar, em 
1818. 

Fonte: Litogravura colorida de Carl Wilhelm 
Theremin (CAVALCANTI, 2005, p. 48) 

 

Figura 010 – O Paço Imperial em 1822. Fonte: 
Henry Chamberlain e Henry Alken 

(CAVALCANTI, 2005, p. 18) 
 

Figura 011 – Paço em 1825 
Fonte: Debret (ALCANTARA, 1984, p. 114) 
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Figura 012  (superior à esquerda) – Paço imperial entre 1831 e 
1836. Vemos que a pintura distorce as proporções reais da 
edificação, porém é mais um registro de sua história iconográfica. 
Fonte: Aquarela de Willian Smyth (CAVALCANTI, 2000, p.82) 
 
Figura 013 (inferior à esquerda) – Largo do Paço em 1832 
Fonte: Augusto Earl Pinx (CAVALCANTI, 1999, p82) 
 
Figura 014 (acima) – Largo do Paço, posterior à 1834. 
Fonte: Parcial da Aquarela de Johann Jacob Steinmann 
(CAVALCANTI, 2005, p. 54) 
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Figura 015 – Coroação de D. Pedro II em 18 de julho de 1841. No final do período 
monárquico, quando a edificação era conhecida por Palácio Real ou Paço Imperial, as 
fachadas receberam platibandas, provavelmente incorporadas separadamente: primeiro – 
como mostram as litogravuras da Coroação de D. Pedro II, em 1841, e a colorida de Heaton & 
Hensburg de 1842 –, na esquina do prédio entre a praça e o mar. Depois, na tela de Comte 
vemos que outra platibanda é incorporada na fachada menor, simetricamente à já existente. A 
primeira imagem que registra a platibanda na esquina voltada para o Convento do Carmo é a 
litogravura colorida de Peeter Godfred Bertichen, realizada entre 1856-1859. Fonte: Litogravura 
de Heaton & Rensburg (CAVALCANT, 1999, p.8) 
 

Figura 016 (à esquerda, acima) – Largo do Paço em 1842; destaque para a platibanda na 
fachada voltada para a Praça XV. Fonte: Litogravura colorida de Heaton & Hensburg 
(CAVALCANTI, 2005, p. 56) 
 

Figura 017 (à esquerda, abaixo) – O Paço da cidade com a tropa à sua frente. Fonte: Louis 
Compte (CAVALCANTI, 2005, p. 59) 
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Figura 018 – Paço Imperial, entre 1856-1859. Fonte: Litogravura colorida de 
Peeter Godfred Bertichen (CAVALCANTI, 2005, p, 43) 

 

Figura 019 – Paço imperial em 1861 
Fonte: Acervo da Biblioteca Nacional (CAVALCANTI, 1999, p.91) 

 

Figura 020 – Vista da Praça XV em 1865; destaque para o 
chafariz do Mestre Valentim, detalhe da platibanda 

neoclássica e marquise atirantada no prédio do Paço. 
Fonte: Foto de Camillo Vedani (CAVALCANTI, 2005, p. 89) 

 
Figuras 021 e 022 – Paço em 1888 

Fonte: Fotos de Marc Ferrez (CAMPELLO, 1984, p. 141) 
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3°) Intervenção 

1983 – intervenção para adequação da edificação em uso cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 023 – Paço em 16 de novembro de 1889. 
Fonte: Arquivo Noronha Santos (CAVALCANTI, 

1999, p.99) 
 

Figura 024 – Centenário do Dia do Fico, 1922 
Fonte: Foto de Augusto Malta (CAVALCANTI, 

1999, p. 106) 
 

Figura 025 – Paço imperial após a reforma “neocolonial” Fonte: CAVALCANTI, 2005, p. 73 
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2. Dados Principais da intervenção 

Nome atual: Centro Cultural Paço Imperial. 

Autores: Glauco Campello e equipe (José de Souza Reis, Cyro Correa Lyra, Gilberto 

Ferrez). 

Ano do projeto: 1983. 

Ano da realização: 1985. 

Cliente: Iphan-RJ. 

Finalidade: criar polo de atração para usuários da região com intervenção de mudança de 

uso na edificação do Paço Imperial.8 

Programa: no início não havia um programa definido, ele foi se delineando de acordo com 

as pesquisas e conhecimento do objeto de intervenção.9 

Descrição: a intervenção no Paço surgiu quando Aloísio Magalhães era Secretário de 

Cultura do Ministério da Educação e recebeu dos Correios10. A responsabilidade do projeto 

e execução das obras ficou com a diretoria regional do Iphan-RJ, que tinha, na época, como 
                                                             
8 A edificação encontra-se em uma região que engloba grande quantidade de monumentos tombados: além do 
Paço Imperial, o antigo Conjunto Conventual da Ordem do Carmo, o Arco e Oratório de Nossa Senhora da Boa 
Esperança, a Igreja da Irmandade da Santa Cruz dos Militares, a Igreja da Irmandade da Lapa dos Mercadores, 
o Arco do Teles, as casas de número 32 e 34, a antiga Praça do Comércio e a Igreja Nossa Senhora da 
Candelária. A área é também o local onde se iniciaram as atividades do projeto Corredor Cultural – em 17 de 
janeiro de 1984 é criada, através da Lei n°506, a Zona Especial do Corredor Cultural, de preservação 
paisagística e ambiental do Centro da Cidade do Rio de Janeiro. 
O Projeto Corredor Cultural é anterior à lei de 1984 e foi criado em 1979 pela Secretaria Municipal do 
Planejamento do Rio de Janeiro. Tinha por objetivo preservar a ambiência dos edifícios tombados, minimizar os 
impactos causados pelas obras de melhoria da infraestrutura e promover a reciclagem de espaço, criando polos 
de atração para os usuários da área. Os primeiros edifícios escolhidos como objetos de restauro e reciclagem 
foram o Paço Imperial e o antigo prédio da Alfândega. 
9 Informação pessoal dada pelo arquiteto Glauco Campello em entrevista concedida à autora em 20 de julho de 
2011, Rio de Janeiro RJ. 
10 Ibidem. 
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diretor Glauco Campello. O arquiteto foi o coordenador da equipe responsável pelo projeto 

de intervenção do Paço Imperial que seria vinculado à Fundação Pró-Memória e, entre 

outros usos, inicialmente serviria para alojar a própria diretoria regional no Iphan no Rio de 

Janeiro. Hoje, o Paço funciona como um Centro Cultural. 

Foi montada uma equipe para as pesquisa iniciais e prospecções dos prédios composta 

pelo historiador Gilberto Ferrez e o arquiteto Cyro Correa Lyra.11 As atividades realizadas 

pela dupla referem-se à visita ao local, estudo da iconografia existente e definição do uso 

futuro do prédio para elaboração de anteprojeto. As dificuldades de acesso ao material 

histórico, que era escasso, foram supridas por investigações no próprio canteiro. A pesquisa 

foi complementada pelo trabalho de arqueologia realizado por Regina Pinheiro da Silva, 

Edna Morley e Catarina Ferreira da Silva12. 

Quando entraram em contato com o Paço pela primeira vez, a equipe se deparou com uma 

edificação muito agredida por remoções e acréscimos advindos dos seus sucessivos usos: 

um dos pátios foi fechado e a ele foi incorporada Sala dos Archeiros, uma sala de 

características neocoloniais; no outro, foi construída uma edificação de quatro pavimentos 

que funcionava como administração dos Correios. 

Dentre as descobertas mais importantes durante as prospecções13, destacam-se os poços 

construídos em tijolos e base revestida com lajes de pedras aparelhadas e ligadas por 

argamassa branca; algumas cisternas, e a galeria subterrânea em abóboda de aresta para 

                                                             
11 Informação pessoal dada pelo arquiteto Glauco Campello em entrevista concedida à autora em 20 de julho de 
2011, Rio de Janeiro RJ. 
12 SILVA, Regina Pinheiro da; MORLEY, Edna; SILVA, Catarina Ferreira da. A pesquisa arqueológica. Revista do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n.20, p.158-165, 1984. 
13 Nas sondagens foram encontrados diversos tipos de pisos, em tabatinga, em tijolos, em pedras irregulares e 
lajes aparelhadas; sistema de escoamento das águas, uma cisterna recoberta por abóboda de aresta e várias 
estruturas em pedra da antiga Casa da Moeda. Fonte: Ibidem, p.159. 

Figura 026 – Paço imperial durante a ocupação dos 
Correios e Telégrafos. Fonte: CAVALCANTI, 1999, p. 19 
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drenagem das águas pluviais. Constatou-se a existência de um único cômodo (onde hoje é 

a cafeteria) construído com abóboda de arestas de época diferente das paredes. Segundo 

as arqueólogas responsáveis, esse espaço deve ter sido utilizado como depósito de bens de 

valor, munição ou abrigo de presos.14 

Segundo memorial do arquiteto, a maior dúvida para a definição do partido a ser adotado no 

restauro era entre “preservar” e “restaurar”. Se fosse preservado, o edifício permaneceria 

com as características neocoloniais. Optou-se pelo o que o arquiteto chama de restauração, 

ou seja, pela intervenção na edificação de modo a tentar restabelecer uma configuração que 

ela possuiu em momentos anteriores de sua história, porém defendida pelo arquiteto 

coordenador da seguinte forma: 

a restauração do Paço não restabelece as condições de um determinado 

momento de sua trajetória. Nem se limita a ressaltar aspectos de valor 

histórico e artístico remanescentes. Ela vai mais além, suscitando o 

aparecimento de valores novos, dependentes de uma nova relação entre o 

edifício e seu ambiente. 

O que legitima o processo é a sua identificação com aspirações sociais e 

culturais de hoje. A restauração deve encarar o monumento em sua relação 

complexa com o ambiente social e urbano do qual também participa15 

Para Campello, 

para reabilitar o Paço parece indispensável a recuperação de alguma coisa 

do que ele já foi. Do que ainda existir ali, encoberto. Não será esta uma 

                                                             
14 SILVA, Regina Pinheiro da; MORLEY, Edna; SILVA, Catarina Ferreira da. A pesquisa arqueológica. Revista do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n.20, p.164. 
15 CAMPELLO, Glauco. A Restauração do Paço: revendo 240 anos de transformações. Revista do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, n.20, 1984, p. 141. 
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decisão novamente ligada às solicitações do momento? Não será outra vez 

a vontade de revestir o monumento de um significado especial? 

Ou melhor. Na busca dos valores mais significativos do edifício, não se 

repetem por vezes os gestos do passado? Não será o processo de 

restauração em curso um tipo de ação que parece refletir a linha de 

evolução peculiar à história de sua construção? Não será este um novo 

episódio do drama de suas transformações? 

Hoje, como nas diferentes etapas de sua trajetória, a construção se apresta 

a receber uma nova face, com vistas a uma nova representação e a um 

novo status [...] No passado, a cada nova etapa de obras correspondia ao 

desejo de dotar o monumento de um novo semblante, adaptando-o a um 

propósito novo que se sobrepunha às funções precedentes. Agora, pelo 

contrário, o que se busca é a reabilitação ou revalorização das marcas 

deixadas pelas diferentes fases históricas e pelas sucessivas intervenções. 

Elas serão, tanto quanto possível, restabelecidas em um único organismo 

plurivalente e complexo, apto a reunir aspectos diversificados e até 

conflitantes sob a unidade de valores arquitetônicos e históricos 

preponderantes. O Paço restaurado será portanto esse novo organismo, 

constituído de espaços e dos elementos arquitetônicos remanescentes ou 

recapturados. A sua forma, resultante do processo não ortodoxo de 

restauração, será definida pela aglutinação de valores persistentes e a 

captação de significados especiais relacionados com a sua vocação 

histórica e importância cultural.16 

Entre as principais intervenções, destacam-se: 
                                                             
16 CAMPELLO, Glauco. A Restauração do Paço: revendo 240 anos de transformações. Revista do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, n.20, 1984, p. 139. 

Figura 027  – os antigos fornos de fundição da Casa da Moeda foram 
descobertos durante as prospecções e revelados para apreciação dos 

visitantes. Foto da autora 
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a) valorização das estruturas originais sobreviventes; 

b) retirada do piso de ladrilho que cobria o original de pedra no pórtico principal de acesso; 

c) retirada das paredes de fechamento dos arcos e eliminaram-se as colunas que não 

faziam parte do projeto original no pórtico de acesso bem como reforços de concreto e 

armaduras em ferro na estrutura principal; 

d) manutenção da claraboia que foi incorporada em um dos salões ao longo da história do 

edifício, como referência ao período neoclássico pelo qual passou o prédio; 

e) demolição da edificação de três pavimentos construída em um dos pátios internos para 

reconfiguração das fachadas internas do pátio; 

f) retirada dos revestimentos de massa e pintura das fachadas e recuperação dos ornatos 

de granito, gnaisse, arenito e lioz originais; 

g) demolição de grande parte do terceiro pavimento para reconstituição da volumetria e 

caráter barroco que se pretendia dar ao prédio; 

h) novas instalações como sanitários, escadas de segurança e equipamentos elétricos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 028 e 029 – Claraboia e detalhe das 
arcadas em tijolo e pedra. Fotos da autora 
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Figuras 030  e 031 (ao lado) – Fachada principal e detalhe da porta. Foto da autora 

Figura 032 (acima) – Fachada para R. 1° de Março. Foto da autora 
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Figura 033 – Planta do Pavimento Térreo, após o restauro 
Fonte: Acervo do escritório Glauco Campello 
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Figura 034 – Planta do 1° Pavimento, após o restauro 
Fonte: Acervo do escritório Glauco Campello 
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Figura 035 – Planta do 2° Pavimento, após o restauro 
Fonte: Acervo do escritório Glauco Campello 
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4. Apoio 

Visita à obra em 2011 e 2014. 
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Entrevista com o arquiteto Glauco Campello concedida à autora em 20 de julho de 2011, no 

escritório do arquiteto, Rio de Janeiro RJ. 

Acervo do escritório Glauco Campello. 

Informações e material fornecido pela Administração do Centro Cultural Paço Imperial. 
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Estação Rodoviária de Bananal, detalhe da parte superior. Fonte: KRUCHIN, 2006, n.p. 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Estação Ferroviária de Bananal. 

Ano de construção: 1885-1889. 

Localização: Praça D. Domiciana. 

Autor do projeto: projeto concebido pela empresa belga Forges D’Aiseau. 

Uso original: estação de trens. 

Materiais e técnicas construtivas: estrutura pré-fabricada em ferro importada da Bélgica 

com sistema tipo Danly desmontável, com fechamento em chapa metálica estampada dupla; 

assoalho em pinho de riga17. 

Estado de conservação: ruim. 

Vínculo de tutela: estatal (1974). 

Características arquitetônicas: a estação é formada por um corpo central de dois 

pavimentos e dois corpos laterais de um único pavimento cada, sem comunicação com o 

corpo principal. No bloco principal, no pavimento térreo ficava a bilheteria e no pavimento 

superior os escritórios. Os volumes laterais eram destinados aos depósitos de café18. O 

sistema tipo Danly é autoportante e a construção resulta em um bloco intertravado, sem a 

necessidade de pilares ou vigas de sustentação. 

 

 

                                                             
17SILVA, Geraldo Gomes da.  Arquitetura do Ferro no Brasil. São Paulo: Nobel, 1986. 
18 KRUCHIN, Samuel. Kruchin, uma poética da história: obra de restauro. 1ªed. São Paulo: C4, 2012, p.231. 

Figura 036 – Estação Bananal no final do s[éculo XIX. 
Fonte: KRUCHIN, 2012, p. 230 
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Figura 037 – Plantas e Vista da Estação 
Bananal Fonte: KRUCHIN, 2006, n.p. 

 

Figura 038 e 039 Sistema Danly: detalhe do 
encaixe (superior) e da parede dupla (inferior) 

Fonte: KRUCHIN, 2006, n.p/ 2012, p. 238 
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Cronologia:   

1º) Realização da obra   

1882 – início da construção da Estrada de Ferro Bananal, encomendada pelo Barão Manuel 

Aguiar Valim. 

1885-1889 – construção da Estação Ferroviária de Bananal. 

2º) Vida da obra 

A partir de 1918 – a ferrovia passou a ser concessão da União junto a Estrada de Ferro 

Central do Brasil. 

1931 – a ferrovia esteve subordinada a Estrada de Ferro Oeste de Minas, a seguir voltou a 

ser da Central do Brasil. 

1964 – o ramal foi desativado. 

Anos 1970 – a edificação foi transferida para os Correios e Telégrafos. 

3°) Intervenção 

1984 – obras de intervenção. 

2006 – a edificação foi utilizada como rodoviária até a presente data. 

 

2. Dados Principais da intervenção 

Nome atual: Estação Rodoviária de Bananal. 

Autores: Samuel Kruchin e equipe. 

Ano do projeto: 1984. 
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Ano da realização: 1984-1986. 

Cliente: Condephaat. 

Finalidade: restauro da edificação e adaptação ao novo uso definido pelos autores do 

projeto em função da conservação do monumento. 

Programa: bilheteria, apoio, administração, plataforma de embarque. 

Descrição: o trabalho de intervenção teve início com o levantamento das características do 

monumento associado às análises laboratoriais para o diagnóstico do estado dos materiais 

e seus possíveis tratamentos. Com a ajuda do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) da 

Universidade de São Paulo (USP), foi possível um minucioso trabalho de identificação dos 

materiais empregados, patologias e tratamentos indicados: algumas peças receberam 

processos de galvanização complementares, porém outras, que estavam muito degradadas, 

foram substituídas por aço com características definidas pelo próprio Instituto. 

A intervenção na estrutura só foi possível com a desmontagem do edifício para o tratamento 

adequado de cada um dos seus componentes e recuperação integral do monumento. Na 

remontagem, algumas peças em melhor estado de conservação foram remanejadas de 

posição com outras de mesmas características, mas situadas em locais não visíveis. Esse 

tipo de conduta só foi possível pela peculiaridade do sistema construtivo empregado no 

edifício que, através da pré-fabricação, permitiu a desmontagem e remontagem da estrutura.  

As chapas metálicas estampadas usadas na vedação que estavam muito degradadas foram 

substituídas por outras novas produzidas artesanalmente devido ao elevado custo da 

produção industrial.  

 

Figuras 040, 041 e 
042  – aspectos da 
degradação de 
elementos da 
Estação. Fonte: 
KRUCHIN, 2012, p. 
231 
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Figuras 043, 044 e 045 – Estação Bananal antes da 
restauração. Fonte: KUHL, 1998 , p. 291 
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Figura 046 – Estudo do esquema construtivo da Estação 
Banana. Fonte: KRUCHIN,2012, , p. 232 
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Os critérios para a definição da tonalidade da pintura foram pautados em estudos das cores 

aplicadas nas edificações locais, onde predominavam o ocre para as paredes e o marrom 

avermelhado para a cobertura.  

  

Figura 047 – Estudo do esquema construtivo da Estação 
Banana. Fonte: GONÇALVES; KRUCHIN,2006, n.p. 
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4. Apoio 
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Mercado Modelo, detalhe do frontão. Foto da autora 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Mercado Modelo. 

Ano de construção: 1849 – 1863. 

Localização: Praça Visconde de Cairu, Salvador BA.  

Autor do projeto: Andre Przewpdoski. 

Uso original: Alfândega. 

Materiais e técnica construtivas: alvenaria de pedra, estrutura de madeira, telha cerâmica, 

pisos de pedra e assoalhos em madeira. 

Estado de conservação: ruína ocasionada por um incêndio.  

Vínculo de tutela: federal (1941). 

Características arquitetônicas: o edifício é constituído por corpo principal retangular 

(69,56m x 46,72m) com cobertura em duas águas, tendo contígua uma rotunda semicircular 

com espaço superior avarandado. Possui dois pavimentos e um subsolo, além de um 

mezanino incorporado à edificação original em 1971. Não possui divisões internas.  

A rotunda é sustentada por duas fileiras de colunas geminadas do tipo “toscanas” que 

suportam a estrutura de madeira que mantém a varanda superior. O subsolo, também em 

cantaria, é formado por galerias abobadadas. 

O edifício foi construído antes da criação do Cais do Pedroso e da retificação do cais do 

Arsenal de Marinha. É considerada a segunda obra neoclássica realizada em Salvador, “sua 

rotunda não tem paralelo na arquitetura brasileira e parece inspirar-se no tempietto de S. 

Pedro em Montorio (1502-1510), em Roma, obra de Bramante, que por sua vez baseia-se 
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no desenho de pequenos templos circulares romanos”19. Entretanto, apresenta ainda 

características coloniais, como a planta quadrada e as janelas com grades de ferro. 

A Alfândega possuía uma cava para armazenar vinhos, mas nunca foi utilizada. De acordo 

com Paulo Ormindo, “atingia-se a cava diretamente da rua, através de uma galeria que 

partia da sala hoje ocupada pelo Corpo de Bombeiros. Sua desativação se deu por um erro 

de projeto: “falta de conhecimento do nível do lençol d’água”20.  

A ponte de ferro, com extensão de 400 pés, contratada à fundição John Watson, foi 

concluída em 1863. Possuía colunas e vigas de ferro, e lastro de madeira. Tinha três 

guindastes fixos e seis boias para a amarração dos navios. O assoreamento impossibilitou a 

atracação de navios maiores e a ponte foi desmontada. 

Cronologia: 

1º) Realização da obra 

1849 – início das obras da nova Alfândega (esta é a terceira Alfândega da cidade). 

1859 – o engenheiro Francisco Pereira Aguiar assumiu a condução das obras. 

1861 – conclusão da parte principal do edifício. 

1863 – conclusão da rotunda, ponte de atracação e obras complementares. 

1914 – criação da Praça Cairu. 

 

 

                                                             
19 AZEVEDO, Paulo Ormindo de. A Alfândega e o Mercado. Memória e Restauração. Salvador: Secretaria do 
Planejamento, Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia, 1985, p. 20. 
20 Ibidem, p. 18.  

Figura 048 – Porto com a Alfândega Nova em 
construção. Fonte: AZEVEDO, 1985, p. 14 
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2º) Vida da obra 

1913 – a edificação passou por reformas que implicaram na abertura de duas janelas no 

pavimento térreo, na fachada sudoeste; serviços de reforço dos apoios das tesouras do 

corpo principal. 

1944 – com a desativação do comércio de mercadorias importadas e de exportação, a 

edificação entrou em um processo de deterioração e esteve ameaçado de demolição. A 

partir desse momento passou a ser utilizado como Delegacia Fiscal. 

1958 – a Delegacia Fiscal deixou o prédio da Alfândega. 

1971 – o prédio foi reaberto para acolher o Mercado Modelo. A Superintendência de 

Urbanização de Capital (Surcap) foi o órgão responsável pela adaptação da antiga 

Alfândega em Mercado. Foram executadas algumas pequenas reformas no prédio: criação 

de sanitários, instalação de cozinhas, pintura geral, reparos na cobertura, instalação dos 

boxes, segundo orientação da arquiteta Arilda Cardoso de Sousa. Nessa década, também 

houve o recobrimento da varanda da rotunda por telhado de zinco e seu fechamento com 

caixilhos de guilhotina. As obras foram dirigidas pelo Arquiteto Waldomiro Cunha e o 

engenheiro José Figueiredo.  

3°) Intervenção 

1984 - o edifício sofreu um incêndio que comprometeu boa parte de sua estrutura, tornando 

necessária a sua restauração. 

  

 

 

Figura 049 – Incêndio em janeiro de 1984.  
Fonte: AZEVEDO, 1985, p. 11 
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Figura 050 – Transformação da região. Fonte: 
AZEVEDO, 1985, p. 36 

 

Figura 051 – Mercado Modelo no final do século XIX. 
Fonte: AZEVEDO, 1985, p. 15 
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2. Dados Principais da intervenção 

Nome atual: Mercado Modelo. 

Autores: Paulo Ormindo David de Azevedo. 

Ano do projeto: 1984. 

Ano da realização:1984. 

Cliente: Companhia de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador (Conder). 

Finalidade: restaurar o monumento em função das perdas ocasionadas pelo incêndio. 

Programa: segundo ofício da 5ª Diretoria Regional do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico/Fundação Nacional Pró-Memória (Sphan/FNpM) encaminhado ao Prefeito de 

Salvador, Manoel de Castro, o objetivo da intervenção era “o necessário cuidado para 

manutenção dos vestígios arquitetônicos remanescentes, visando possibilitar a futura 

reconstituição do monumento”21. 

Descrição: paralelamente aos trabalhos de limpeza das sobras após o incêndio, a primeira 

providência da equipe responsável pelo projeto de intervenção foi providenciar o 

levantamento da edificação ou do que restou dela. Segundo o arquiteto Paulo Ormindo, o 

levantamento do Iphan não era confiável22 e, para ele, que se especializou e realizou seu 

doutorado na Itália23, esse procedimento é o mais importante em um projeto de intervenção. 

                                                             
21 Ofício n° 040/84, datado de 11 de janeiro de 1984. Fonte: Arquivo do Iphan-BA. 
22 Entrevista de Paulo Ormindo de Azevedo concedida à autora em 16 de abril de 2012. 
23 “Eu aprendi, quando fui para a Itália, de que o arquiteto tem de fazer o levantamento, é fundamental você fazer 
o levantamento. Você tem de conhecer cada fissura, cada textura, cada elemento. Isso esclarece muito. Essa 
coisa de pegar um projeto e levantar um terceiro, e querer fazer, você perde toda a substância histórica do 
prédio. Essa pergunta eu tenho que responder... você tem algum prédio, qualquer um que me dêem sem essas 
limitações que eu já citei.” Fonte: Ibidem. 

Figura 052 – Prédio após o incêndio. Fonte: AZEVEDO, 
1985, p. 12 

 

Figura 053 – Prédio após o incêndio. Fonte: AZEVEDO, 
1985, p. 73 
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Dessa forma, foi possível conhecer, antes do início dos trabalhos, o estado do prédio do 

ponto de vista arquitetônico e estrutural – verificou-se que sua estrutura já apresentava 

fissuras anteriores ao incêndio, nas fachadas sudeste e sudoeste, e no subsolo; a estrutura 

horizontal em madeira possuía algumas lesões; o prédio tinha infiltrações; as instalações 

elétricas e hidráulicas eram precárias. 

O revestimento de reboco das alvenarias de pedra, segundo relatório24, embora 

carbonizado, proporcionou o isolamento térmico dos muros de pedra e cal, preservando-os. 

Através da análise petrográfica25 das fundações, constatou-se que o calor do fogo provocou 

a esfoliação das regiões em arenito e calcário; ambos apresentavam fraturas profundas, 

provavelmente ocasionadas pela queda dos elementos da cobertura durante o incêndio.  

A preocupação inicial da intervenção foi então com a consolidação das estruturas com o 

objetivo de evitar o prosseguimento das rotações das fachadas (as que eram opostas foram 

solidarizadas com cintas-travesseiros e vigas-mestras que suportam os pré-moldados do 1° 

pavimento); 13 pilares do corpo principal foram reforçados com jaquetas de concreto 

armado; um dos arcos foi pendurado por tirantes na viga superior; os arcos com fissuras 

foram tratados com injeções de resina epoxídica; as fissuras das abóbodas do subsolo 

foram tratadas com injeções de concreto.  

A rotunda foi liberada das cozinhas que ocupavam o espaço térreo, permitindo um espaço 

mais amplo para manifestações culturais. 

 

                                                             
24 AZEVEDO, Paulo Ormindo de. A Alfândega e o Mercado. Memória e Restauração. Salvador: Secretaria do 
Planejamento, Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia, 1985, p.81-85. 
25 Ibidem. 

Figura 048 – Levantamento do prédio 
Fonte: AZEVEDO, 1985, p. 83 

 

Figura 054 – Levantamento do monumento. Fonte: 
AZEVEDO, 1985, p. 80 
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A estrutura horizontal do prédio – assoalho e coberturas, passou por um “restauro de 

integração”26, como foi chamado na época: 

Trata-se de uma reintegração de elementos novos, não com a preocupação 

de promover sua recomposição estilística, ou reconstrução histórica, senão 

de reabilitar o edifício para que este possa prosseguir desempenhando sua 

função social e, desta forma, alcançar as gerações futuras. Uma operação 

muito mais reparadora que estetizante, como diria um cirurgião plástico.27 

Alguns elementos, como lajes pré-moldadas, boxes desmontáveis, escadas em estrutura 

metálica, inteiramente destruídos no incêndio, foram substituídos por novos. 

Quanto aos revestimentos, as lajotas de arenito marinho do térreo ficaram recobertas por 

placas do mesmo material; no mezanino e no 1° andar, foi utilizado As cantarias também 

passaram por processo de consolidação e segundo o autor do projeto  

a postura adotada com relação à cantaria danificada pelo incêndio foi a da 

não restauração, no sentido comum da palavra, mas de consolidação. As 

cicatrizes provocadas pelo fogo conferiram ao espaço interno do edifício 

uma dramaticidade que não podia ser escamoteada28; 

foram apenas recompostos elementos das cercaduras das janelas e portas e alguns itens 

compositivos da rotunda, como plintos e ábacos das colunas, estes já haviam sido perdidos 

antes do incêndio.  

A segurança foi um dos aspectos que mais direcionaram a intervenção: foram utilizadas 

divisórias incombustíveis; uma laje de concreto compartimentou o edifício; adotou-se 

                                                             
26 AZEVEDO, Paulo Ormindo de. A Alfândega e o Mercado. Memória e Restauração. Salvador: Secretaria do 
Planejamento, Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia, 1985, p.77. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem, p. 86. 

Figura 054 – Levantamento do prédio 
Fonte: AZEVEDO, 1985, p. 80 

 

Figuras 055 e 056 – Arco com fissura ocasionada 
pelo desmoronamento da cobertura e pilar fendido. 

Fonte: AZEVEDO, 1985, p. 83 e 82 
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proteção térmica na cobertura; houve incorporação de sistemas de detecção e proteção a 

incêndio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 057 – Plantas do Mercado Modelo, antes da intervenção. 

Fonte: AZEVEDO; LIMA, 1975, p. 157 
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Figuras 058 e 059 – Vista interna do subsolo, 
valorizado como ambiente museográfico na 

intervenção; vista interna do Mercado Modelo. Fotos da 
autora 

 

Figuras 060 e 061 – Ações de 
consolidação estrutural 

Fonte: AZEVEDO, 1985, p. 88 e 96 
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4. Apoio 

Vista à obra, 2012 

Entrevista de Paulo Ormindo de Azevedo concedida à autora em 16 de abril de 2012. 

Arquivo do Iphan-BA. 
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Museu do Caraça, vista geral. Foto da autora 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Colégio do Santuário do Caraça. 

Ano de construção: década de 1820. 

Localização: Santuário do Caraça - Serra do Caraça, acesso pela MG 436, Santa Bárbara 

MG. 

Autor do projeto: Pe. Júlio José Clavelin foi responsável pela construção da primeira parte 

do colégio29. A segunda parte da edificação é de autoria desconhecida. 

Uso original: colégio. 

Materiais e técnicas construtivas: pedras aparelhadas, tijolos cerâmicos, pilastras de 

pedra e madeira. Cobertura em madeira e telhas cerâmicas. 

Estado de conservação: ruína provocada pro um incêndio. 

Vínculo de tutela: estatal (1989); federal (1955). 

Características arquitetônicas: antigo Colégio do Caraça foi construído em duas fases: a 

primeira parte, ligada à igreja, foi edificada utilizando pedras aparelhadas no pavimento 

térreo com 4,00m de altura; primeiro e segundo pavimentos com tijolos cerâmicos, 4,00m e 

2,50m respectivamente. As pilastras foram erguidas em pedra com a altura total do edifício, 

10,75m; os arcos foram fechados com tijolos e as vigas internas eram de madeira. A 

segunda parte, construída sob orientação do Pe. Luís Gonzava Boavida, foi erguida em 

pedra, mais alta 1,20m que a cimalha da primeira parte. O programa era composto por salas 

de aula, biblioteca, gabinetes de física e química, enfermaria e rouparia no pavimento térreo; 

                                                             
29 ZICO, Pe. José Tobias. Caraça, sua igreja e outras construções. Belo Horizonte: FUMAR/UCMG, 1983, p. 59. 
 

Figura 062 – Região do Santuário do Caraça. 
Fonte. <http://www.santuariodocaraca.fot.br> 
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dois grandes salões no primeiro pavimento e dois dormitórios com 200 camas e instalações 

sanitárias no segundo pavimento. 

  

Figura 063 – Vista da edificação do colégio antes do incêndio: à direita, primeira parte da edificação; à esquerda, segunda parte.  Fonte: Acervo 
fotográfico do Caraça: <http:// www.santuariodocaraca.fot.br> 
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Cronologia: 

1º) Realização da obra 

1768 – chega a região de Santa Bárbara/Catas Altas MG, o irmão Lourenço, português 

fugido de Portugal devido às perseguições do Marquês de Pombal.30  

1774 – o Pe. Lourenço consegue a licença para construção de uma capela em homenagem 

à Nossa Senhora Mãe dos Homens31. A partir deste núcleo inicial, o complexo começa a ser 

formado.32 

1774 – 1820 – construção de um edifício para a hospedagem de religiosos romeiros. 

1789 – inauguração da capela erigida por Pe. Lourenço. 

1819 – morte do irmão Lourenço.  

1820 - chegam ao Rio de Janeiro os Padres Leandro Rebelo Peixoto e Castro e Antônio 

Ferreira Viçoso para serem Missionários na Capitania de Mato Grosso. Como a missão já 

estava ocupada por padres Capuchinhos, o Rei pediu-lhes que subissem a Serra do Caraça 

a assumissem o trabalho do Irmão Lourenço, pois o Santuário estava abandonado e 

habitado por alguns escravos33. Nessa época se tem notícias de reformas e início do 

trabalho com o noviciado. 

1821 – início oficial das atividades educandárias no Caraça. Para isso eram utilizadas as 

edificações à direita da igreja.  

                                                             
30 SARNELIUS. Guia Sentimental do Caraça. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 2005. 
31 ABREU, Patrícia Campos de. Caraça: a casa dos padres e o claustro. Projeto de restauração. Arquitextos, São 
Paulo, 01.010, Vitruvius, mar 2001. Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.010/910>. Acesso em set. 2013. 
32 Hoje, o Santuário do Caraça é propriedade privada dos padres da congregação da Missão Lazaristas do Brasil 
e está inserido no circuito Histórico Barroco e no Circuito do Ouro de Minas Gerais. Fonte: Ibidem. 
33 Fonte: <http://www.santuariodocaraca.com.br/peregrinacao/padres.php>. 
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1842-1854 – o Colégio é fechado devido à Revolução de Minas só sendo reaberto 12 anos 

mais tarde. 

1871-1875 – construção da primeira parte do colégio, pelo Pe. Clavelin, ligado à igreja 

gótica. 

1876-188334 – construção da igreja gótica no local da antiga capela. 

1885-1895 – construção da segunda porção do colégio, pelo Pe. Luis Gonzaga 

Boavida.[063] 

2º) Vida da obra 

1940 – ampliação da parte mais antiga do colégio com aumento da altura e nivelamento da 

mesma em relação à parte mais nova da edificação, pelo Pe. Genesco Rabelo. Retirada de 

colunas para dar mais amplidão aos dormitórios; substituição de algumas vigas de madeira 

por vigas de concreto. 

1968 – incêndio no prédio colégio (dormitórios, biblioteca e laboratórios) provocou a 

destruição dos elementos de madeira da construção original; apenas restando as paredes 

envoltórias.  

1979 – o diretor do Caraça conseguiu um anteprojeto e orçamento da então Construtora 

Gena LTDA, de Belo Horizonte para a reconstrução do prédio incendiado35. O estudo foi 

levado ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA/MG) 

e ao recém nomeado diretor do Iphan, Aloísio Guimarães, porém não foi aprovado. Na 

mesma época, a Fundação João Pinheiro iniciou novos estudos denominado “Proposta de 

                                                             
34 ZICO, Pe. José Tobias. Caraça, sua igreja e outras construções. Belo Horizonte: FUMAR/UCMG, 1983, p. 60. 
35 Ibidem, p. 142. 
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Alternativas do Enfoque sobre a Ala Incendiada”36. Durante os estudos, o Província 

Brasileira da Congregação da Missão (PBCM) estabeleceu com o Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal (IBDF) um convênio para a criação do Parque Natural do Caraça. 

1982 – é instituído o Parque Natural do Caraça. 

1984 – desabamento das ruínas da parte mais antiga do colégio que havia resistido ao 

incêndio. 

3°) intervento 

1984 – IEPHA/MG e instituições privadas (Fundação Roberto Marinho e FIAT) financiam o 

restauro e adaptação do prédio incendiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36 ZICO, Pe. José Tobias. Caraça, sua igreja e outras construções. Belo Horizonte: FUMAR/UCMG, 1983, p. 142. 

Figuras 064 e 065 (abaixo)  – antigo colégio do Caraça, 
em 1968, após o incêndio. 

Figura 066 (ao lado) – antigo Colégio do Caraça após o 
incêndio, onde pode-se observar ainda completo o 

perímetro externo da edificação. Fonte: Acervo fotográfico 
do Caraça:  <http://www.santuariodocaraca.fot.br> 
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2. Dados Principais da intervenção 

Nome atual: Museu do Caraça. 

Autores: Rodrigo Meniconi e Maria Edwiges Leal. 

Ano do projeto: 1985. 

Ano da realização: 1986-1989. 

Cliente: IEPHA/MG. 

Finalidade: restauro dos remanescentes da edificação e adaptação em Centro de Cultura. 

Programa: áreas expositivas, biblioteca, auditório e apoio. 

Descrição: a edificação original é composta de duas partes: a parte mais antiga, edificada 

em tijolos ruiu alguns anos após o incêndio; a parte construída posteriormente, em pedra, 

resistiu ao fogo, deixando como remanescentes as três paredes perimetrais e partes das 

paredes internas do corredor central, 

O incêndio provou danos estruturais nas paredes que levou à equipe autora do projeto de 

intervenção, além da recuperação dos elementos restantes, a construir uma nova estrutura 

interna, em concreto armado, para consolidação e criação das condições do novo uso. Foi 

utilizado sistema de pilares localizados junto às paredes externas, entre os vãos das janelas 

existentes, travados por vigas transversais. O sistema estrutural adotado permite a divisão 

do edifício em térreo e dois pavimentos e a organização espacial do museu.  

Como testemunho histórico, foram conservadas as marcas do incêndio e preservadas as 

ruínas da antiga construção em tijolo. Como fechamento das aberturas, foram adotados 

novos materiais como o aço e vidro que também compõem a quarta fachada do edifício, 

voltada para a igreja. 

Figura 067 – Vista interna das paredes 
remanescente. Fonte: Acervo fotográfico do Caraça: 

www.santuariodocaraca.com.br. 
Figura 068 – Intervenção após incêndio.  

Fonte: LEAL, 1992, 47. 
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Figura 069 – Planta do Museu do Caraça, após a 
intervenção. Fonte: LEAL, 1992, 48. 

 

Figura 070 – Corte do Museu do Caraça, após a 
intervenção. Fonte: LEAL, 1992, 46. 
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Figura 071, 072 e 073 – Vista internado Museu: estrutura de concreto 
junto a estrutura antiga de pedra (ao lado). Remanescentes das paredes 
do corredor de acesso aos dormitórios. Fotos da autora 
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4. Apoio 

Visita à obra em 2014 

Site: <http://www.santuariodocaraca.com.br>. 
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Mercado de São José, fachada frontal. Foto da autora 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Mercado de São José. 

Ano de construção: 1872 – 1875. 

Localização: Largo da Penha, bairro de São José, Recife,PE. 

Autor do projeto: autoria do projeto inicial atribuída à J. J. Victor Lieuthier; modificações 

introduzidas por L. L. Vauthier. 

Uso original: mercado público. 

Materiais e técnicas construtivas: estrutura pré-fabricada em ferro fundido batido e 

laminado importada da França, telha cerâmica, pedra de cantaria, ladrilhos, vidro duplo para 

venezianas e mármore branco. 

Estado de conservação: médio. 

Vínculo de tutela: municipal (1972); federal (1973). 

Características arquitetônicas: a planta, formada por dois pavilhões iguais, de 72,44m x 

20,44m, ligados por um corredor coberto com 8,00m de largura, é inspirada no Mercado de 

Grenelle, de Paris37, de autoria do arquiteto A. Normand e em um projeto de mercado-tipo, 

de C. A. Oppermann38. 

Além dos pavilhões interligados por rua interna, possui duas outras edificações em alvenaria 

de tijolo dobrado de 10,00m x 5,00m, posicionadas na frente da edificação, destinadas à 

                                                             
37 O Mercado de Grenelle é constituído por um único pavilhão, de 20,44m x 96,44m com estrutura em ferro e 
uma pequena construção em alvenaria que abriga a administração. Fonte: SILVA, Geraldo Gomes. O Mercado 
de São José e sua arquitetura. Pasta MFN-269, CX 10 (B) 3, Arquivo do Iphan-PE. 
38 O projeto tipo de Oppermann apresentava o mercado como uma estrutura e dois pavilhões de 22,00 x 38,50m 
ligados por rua coberta de 8,00m ao longo dos 38,50m. Fonte: Ibidem. 
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área de apoio e administração do mercado. As colunas que sustentam a cobertura, com 

7,00m de altura, são em ferro fundido.39 

  

                                                             
39 Na construção, foram utilizados, aproximadamente: 576 toneladas de ferro fundido, batido e laminado; 
725,00m² de pedras de cantaria para paredes; 76 colunas de ferro fundido; 3500,00m² de ladrilhos de piso; 
1160,00m² de vidro duplo para venezianas; 384 pedras de mármore branco; dois chafarizes de ferro fundido. 
 

Figura 074 – Projeto do Mercado de Grenelle, Paris. Fonte: SILVA, 1975, n.p. 

Figura 075 – Projeto do Mercado de Grenelle, Paris. Fonte: SILVA, 1986, p.148 
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Cronologia: 

1º) Realização da obra 

1798 – governo de Pernambuco escolheu o terreno para a construção do novo mercado da 

cidade. O local, conhecido como Sítio dos Coqueiros, pertencia aos Frades Capuchinhos da 

Igreja da Penha. A escolha motivou batalha jurídica entre os Frades, que não desejavam a 

construção de um mercado próximo à igreja, e a municipalidade. 

1871 – o presidente da Província enviou à Câmara Municipal do Recife ofício autorizando a 

construção do Mercado Público de São José. 

1872 – foi aberta concorrência para edificação do Mercado. O trabalho de construção foi 

arrematado pelo empreiteiro José Manoel de Araújo que, na mesma época, era responsável 

pela reforma do Teatro Santa Isabel que sofrera um incêndio. Ele procurou, em Paris, o 

engenheiro Louis Léger Vauthier para assessoria na reforma do teatro cujo projeto original 

era de sua autoria e, também para a execução da estrutura do mercado. Vauthier acabou 

introduzindo algumas modificações no projeto para adaptá-lo ao clima brasileiro40. Segundo 

Geraldo Gomes da Silva, as modificações introduzidas foram: substituição das telhas de 

ferro por telhas cerâmicas; redimensionamento da estrutura da cobertura em função da 

alteração das telhas; alteração na disposição dos compartimentos de venda de mercadorias; 

substituição parcial de grandes panos de venezianas de vidro por outras de madeira, 

motivada pela excessiva quantidade de luz dos trópicos.41 

1872/1875 – encomenda da estrutura em ferro executada na França. Montagem da 

estrutura em Recife. 
                                                             
40 SILVA, Geraldo Gomes da. Arquitetura do ferro no Brasil. São Paulo: Nobel, 1986, p. 140. 
41SILVA, Geraldo Gomes da. Anteprojeto de restauração do Mercado Público de São José em Recife. Trabalho 
apresentado no Curso de Restauração e Conservação de Monumentos e Conjuntos Históricos, em janeiro de 
1975, p.2 

Figura 076 – Mercado de São José na época da 
inauguração. Fonte: Acervo do Iphan-PE. 

 

Figura 077 – Mercado de São José, antes de sofrer das 
alterações no projeto original. Fonte: Acervo do Iphan-PE. 
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1875 – inauguração do Mercado de São José. Segundo ao autor da intervenção, nessa 

época foi avultada a construção de um anexo ao edifício principal.42  

2º) Vida da obra 

1906 – reforma da edificação: retirada das barraquinhas dos pátios internos, conserto de 

portões, serviço de canteiro e pintura, colocação de chapas de ferro sobre os ralos de 

esgoto43. 

Anos 1940 - reforma da edificação: reformas nas esquadrias externas, quando se deu a 

substituição das originais – em madeira e vidro – por elementos vazados de cimento; 

revestimento – com azulejos – das alvenarias de pedra lioz e construção da câmara 

frigorífica.  

Os compartimentos internos, em ferro (para comercialização de carne) e em madeira (para 

venda dos demais produtos) foram trocados por outros, em alvenaria de tijolos. As fachadas 

externas e o corredor central, com o tempo, foram ocupados por pequenas barracas de 

comércio informal.  

3°) Intervenção 

1972 – solicitação, por parte da Prefeitura do Recife, ao Iphan, de auxílio financeiro para 

restauro do Mercado de São José. Resposta negativa por parte do Iphan pois o Mercado 

não era um monumento tombado. Recorreu-se ao pedido de tombamento.  

1973 – pelo processo 883-73, de 17 de dezembro de 1973, na categoria arquitetura civil, o 

Mercado de São José foi inscrito no Livro do Tombo Histórico e das Belas Artes do Iphan. 

                                                             
42 SILVA, Geraldo Gomes da. Desventuras de um Mercado de Ferro In: DERENJI, Jussara da Silveira (org.). 
Arquitetura do Ferro: memória e questionamento. Belém: CEJUP: Universidade Federal do Pará, 1993, p.92. 
43 Artigo publicado no diário de Pernambuco no dia 5 de janeiro de 1907, referindo-se às obras por que passou o 
Mercado Público de São José: “O Mercado de São José – sua transformação”. Fonte: Arquivo do Iphan-PE. 

Figura 078 – Mercado de São José, detalhe dos 
elementos vazados da fachada e ocupação das 
fachadas eternas por barracas. Fonte: Acervo do 

Iphan-PE. 
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1980 – primeiro projeto de intervenção (não realizado) no Mercado de São José.  

1986 – segundo projeto de intervenção no Mercado de São José. 

 

  

Figura 079 (acima) – Mercado de São José, antes do projeto de restauro.  
Fonte: Acervo do Iphan-PE. 
 
Figuras 080 e 081 (ao lado)  – Proposta de regulamentação dos gabaritos – 1º projeto de 
intervenção. Fonte: SILVA, 1975, n.p. 
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2. Dados Principais da intervenção 

Nome atual: Mercado de São José. 

Autores: Geraldo Gomes da Silva (coordenador) . 

Ano do projeto: 1°projeto – 1980; 2° projeto (realizado) – 1986. 

Ano da realização: 1987. 

Cliente: Prefeitura Municipal do Recife. 

Finalidade: restauro do monumento com objetivo de conservação da estrutura original. 

Programa: foi desenvolvido pelo próprio arquiteto: obras de manutenção e reparos. 

Descrição: em 1980 foi realizado o primeiro projeto de restauro para o Mercado de São 

José sob a coordenação de Geraldo Gomes da Silva. Compunham a equipe: Arnaldo 

Gedanken, Aubiergio M. Costa, Júlia de A. M. Vieira, Liedo Pires, Maria Virgínia Acioli, 

Mônica Maria C. Fernandes, Nehilde Trajano da Silva, Norma G. Brunelli, Paulo Sergio S. 

Santos, Rute Muniz de Carvalho e Sandra Soares Bandeira. 

Naquele momento, Geraldo Gomes da Silva encontrou o mercado saturado de artigos para 

comércio, usuários e comerciantes. Estes últimos construíram depósitos elevados; parte dos 

compartimentos construídos em ferro foi substituída por alvenaria de tijolos e fechamentos 

em madeira; as paredes de fechamento em pedra de lioz lavrada foram revestidas com 

reboco e azulejos; compartimentos anexos ocupavam as calçadas; ladrilhos hidráulicos 

antiderrapantes cobriam o piso original de pedra lioz; telhas estavam quebradas e havia 

problemas de vazamento nas calhas.  

Como referência, o arquiteto utilizou os editais de concorrência para construção do 

mercado, com as especificações detalhadas, relatórios de fiscalização, relatório de 

Figura 082 – Levantamento da situação de ocupação 
do Mercado.  Fonte: SILVA In DERENJI, 1993, p.100. 
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modificações introduzidas pelo engenheiro francês L. L. Vauthier e relatos das obras de 

reforma em 1906 e 1941. 

Durante o processo de criação do projeto, Geraldo Gomes da Silva elaborou o levantamento 

da região de entorno do Mercado de São José e determinou uma quadra vizinha ao 

mercado para a construção de outro mercado anexo onde os comerciantes pudessem ser 

instalados durante as obras de restauração da edificação tombada. Também propôs a 

regulamentação do gabarito das novas construções nas quadras vizinhas à do mercado. 

Essa solução advém da ideia inicial, datada do dia da inauguração da edificação, de 

construção de um anexo ao mercado, para poder liberá-lo dos compartimentos que foram 

introduzidos dentro e fora do edifício.44 

O mercado anexo deveria ter no máximo 6,00m de altura e a área subterrânea destinada a 

estacionamento de veículos. Nessa nova edificação ficaria o comércio de carnes, peixes e 

crustáceos.  

Dentre as medidas de intervenção, destacavam-se: reparos na estrutura da cobertura, 

substituição de telhas, limpeza e pintura das estruturas; substituição dos elementos vazados 

de cimento por venezianas de vidro e madeira conforme projeto original de Vauthier; 

demolição das construções de alvenaria na parte interna do mercado nos locais onde 

houvesse as estruturas originais de ferro existentes; retiradas das construções anexas 

situadas nas calçadas e no pátio da administração; remoção dos rebocos e azulejos que 

                                                             
44 “naquela oportunidade, supúnhamos que a construção do mercado anexo seria a alternativa que viabilizaria a 
restauração das características morfológicas essenciais do monumento. Nosso projeto não foi executado por 
falta absoluta de recursos financeiros e por ausência de interesse oficial”.Fonte: SILVA, Geraldo Gomes da. 
Desventuras de um Mercado de Ferro In: DERENJI, Jussara da Silveira (org.). Arquitetura do Ferro: memória e 
questionamento. Belém: CEJUP: Universidade Federal do Pará, 1993, p.93. 

Figura 083 – Proposta de ocupação do Mercado – 
corte esquemático. Fonte: SILVA In DERENJI, 1993, 

p.101. 

Figura 084 – Início das obras de remoção dos 
acréscimos do Mercado de São José, antes. Fonte: 

Acervo do Iphan-PE. 
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revestem as paredes em alvenaria de pedra; remoção dos ladrilhos hidráulicos que 

revestem o piso original de pedra. 

Para o autor do projeto de restauro: 

por se tratar de restauração de um edifício no qual não se fez uma profunda 

prospecção, o que chamamos de anteprojeto não significa nada além de um 

‘hipótese inicial de trabalho’, A obra, ao ser executada, determinará os 

novos rumos da restauração.45 

A administração municipal deu início à desapropriação dos imóveis da quadra vizinha 

declarando-os de utilidade pública, mas o não pagamento dentro do prazo tornou o decreto 

obsoleto. Dessa forma, o projeto não foi executado. 

Em 1986, o arquiteto foi chamado para um novo projeto de restauro do Mercado de São 

José. Nessa segunda proposta, não havia recursos para a desapropriação dos imóveis 

vizinhos e construção do anexo pretendido no primeiro projeto.   

Porém, a solução encontrada para alojar os compartimentos acrescidos – interna e 

externamente – foi construir um segundo pavimento com, aproximadamente, três quartos da 

área coberta do mercado. 

No projeto definitivo, em comum acordo com os comerciantes, os compartimentos 

excedentes foram eliminados (a administração municipal realocaria os comerciantes no leito 

da rua) e os anteriormente existentes permaneceram apenas com um nível, com exceção da 

administração, subestação de energia elétrica e câmaras frigoríficas que possuem também 

um pavimento superior.  

                                                             
45 Parecer, datado de 5 de dezembro de 1973. Fonte: Arquivos do Iphan – PE, p.7. 

Figuras 085 e 086 – Mercado de São José 
após a intervenção. Fotos da autora 
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Dessa forma, a solução encontrada pelo autor do projeto foi desocupar a rua principal pelos 

compartimentos anteriormente construídos. As obras de demolição englobaram as barracas 

localizadas no pátio externo, os atuais aparelhos sanitários do pátio externo, as barracas 

situadas na periferia do mercado, os compartimentos na rua coberta; além disso, foram 

retirados os pisos em ladrilho hidráulico ou de outro material que não fossem a pedra Lioz, 

os cobogós da fachada e os revestimentos das paredes de pedra Lioz. Cada um desses 

elementos essenciais elencados pela equipe de projeto sofreu um tipo de intervenção 

  

Figura 087 – Mercado de São José após a intervenção. Foto da autora 
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4. Apoio 

Visita à obra, 2012 

Arquivos do Iphan-PE 

Site: <http://www.mercadosaojose.com.br>. 
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Conjunto da Ladeira da Misericórdia, vista geral. Foto da autora 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Residências da Ladeira da Misericórdia. 

Ano de construção: século XVIII, XIX e XX. 

Localização: Ladeira da Misericórdia, Salvador BA. 

Autor do projeto: desconhecida. 

Uso original: residencial. 

Materiais e técnicas construtivas: alvenaria mista de tijolos e pedra.46  

Estado de conservação: ruína. 

Vínculo de tutela: federal (1984 – incluso no perímetro do centro histórico de Salvador). 

Características arquitetônicas: as construções que ali restaram encontravam-se em 

ruínas na época do projeto; apenas nas fachadas era possível reconhecer as características 

da arquitetura colonial. Em virtude desse fato, não é possível a descrição detalhada dos 

espaços internos. Também não são conhecidas as plantas originais das residências.  Sabe-

se, por análise do projeto de intervenção e por levantamento no local que a Casa de no 2 

(ver legenda na página 93) possui três pavimentos e pelo aproveitamento do desnível da 

encosta, têm plantas e pé-direitos diferenciados; sobre a Casa de no 3 não é possível dar 

uma descrição detalhada pois restou apenas a fachada principal com os caixilhos; a Casa 

de no 4, possui planta retangular com três pavimentos, sendo o lado de maior extensão 

voltado para a rua; a Casa de no 5 possui o térreo e primeiro pavimento com plantas iguais 

de formato retangular e o segundo pavimento, com planta que se alonga até o fundo do lote. 

                                                             
46 Pouco se conhece sobre as edificações originais pois no momento da intervenção encontravam-se em estado 
de ruína e semi-ruína e não existiam muitas referências acerca do conjunto. 

Figura 088 – Ladeira da Misericórdia antes da 
intervenção. Fonte: FERRAZ, 1993, p. 292. 
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Cronologia: diferentemente das outras obras, as residências da Rua da Misericórdia não 

possuem dados consistentes para um relato detalhado da sua cronologia. Serão citados 

aqui, algumas datas e fatos importantes que contextualizam o entorno do monumento. 

1º) Realização da obra 

Século XVI e XVII – como primeira capital do Brasil, Salvador se desenvolveu em duas 

partes: a Cidade Baixa – onde ficavam o porto e as zonas comerciais –, e a Cidade Alta – 

onde se localizavam as áreas administrativas, religiosas e habitacionais. A Ladeira da 

Misericórdia tem sua história atrelada à ligação da cidade alta à cidade baixa, desde o 

século XVI; era um dos principais acessos ao centro da cidade. Com a abertura da Ladeira 

da Montanha, construída no século XIX e com uma inclinação mais suave, a Ladeira da 

Misericórdia passou por um processo de desvalorização e abandono. 

2º) Vida da obra 

Entre 1958 e 1959, o Iphan tombou inúmeros bens isolados no centro histórico de Salvador. 

Porém, só na década de 1980 é que houve o tombamento do Conjunto Arquitetônico, 

Paisagístico e Urbanístico do Centro Histórico da Cidade de Salvador com inscrição no Livro 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico (1984), onde inserem-se as edificações da 

Misericórdia. Em 1985, Salvador foi inscrito na Lista de Patrimônio Mundial, Cultural e 

Natural da United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco). 

Entre as décadas de 1960 e 1980, são implementadas diversas políticas para preservação e 

intervenção no Centro Histórico de Salvador, visando à transformação sistemática do estado 

em que ele se encontrava e o fornecimento de subsídios para a sobrevivência do patrimônio 

ali existente. 
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3°) Intervenção 

1986 – Lina Bo Bardi é convidada para elaborar o Programa de Recuperação do Centro 

Histórico de Salvador, que entre outros projetos, incluía como plano piloto a intervenção nas 

residências da Ladeira da Misericórdia.  

  

Figura 089 – Croqui de Lina Bo Bardi para a intervenção nas residências da Ladeira da Misericórdia . Fonte: FERRAZ, 1993, p. 292. 
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2. Dados Principais da intervenção 

Nome atual: Conjunto da Ladeira da Misericórdia. 

Autores: Lina Bo Bardi (colaboradores Marcelo Ferraz e Marcelo Suzuki). 

Ano do projeto: 1987. 

Ano da realização: 1989/1990. 

Cliente: Prefeitura Municipal de Salvador. 

Finalidade: plano piloto para intervenção em edificações residenciais do Centro Histórico de 

Salvador em parceria com a tecnologia das estruturas pré-fabricadas em concreto da 

Fábrica de Equipamentos Comunitários (Faec), do arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé). 

Programa: uso misto – comércio no térreo e residência nos demais pavimentos. 

Descrição: o projeto de intervenção em quatro das edificações da Ladeira da Misericórdia 

faz parte do Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador47. A iniciativa de 

recuperação partiu do prefeito da cidade, o jornalista Mário Kertész, que convidou a 

arquiteta Lina Bo Bardi para a coordenação do projeto. Seria a segunda temporada de 

trabalho de Lina na Bahia48. Fazia parte do plano um conjunto de intervenções específicas: 

                                                             
47 O plano geral de projeto partia de intervenções pontuais – uma espécie de plano piloto para diferentes locais 
do centro histórico – e as ações propostas envolviam uma diversidade de usos, como habitação, lazer e cultura. 
Tais preocupações programáticas, ao mesmo tempo em que davam uma nova dinâmica ao centro histórico, 
buscavam o envolvimento da população moradora. Ou seja, a incorporação da vida urbana contemporânea 
considerava as condições realmente existentes no seio da comunidade envolvida, enfoque fundamental para “a 
expressão e consolidação da cidadania” e fator de amortecimento do fenômeno de gentrificação que quase 
sempre acompanha os projetos de “revitalização” de áreas degradadas.  
48 Sua primeira estadia no Estado se deu entre 1958-1964, quando foi convidada para criar o Museu de Arte 
Moderna da Bahia e o Museu de Arte Popular da Bahia. Na oportunidade, Lina executou o projeto de restauro no 
Solar do Unhão. 
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Figura 091 – Implantação da Ladeira da Misericórdia. Fonte: OLIVEIRA, 2003, p.150. 

 

Figura 090 – Croqui de Lina Bo Bardi com o 

Programa de Recuperação do Centro Histórico de 

Salvador; em vermelho, a indicação da Ladeira da 

Misericórdia. Fonte: OLIVEIRA, 2003, p. 143. 
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o novo Belvedere da Sé, a Casa do Olodum no Pelourinho, a Casa do Benin e restaurante, 

o Teatro e Fundação Gregório de Mattos, o conjunto de cinco imóveis dos séculos XVII a 

XIX na Ladeira da Misericórdia. Além desses, temos os projetos não realizados para a Praça 

da Sé, Terreiro de Jesus e Cruzeiro de São Francisco, Fundação Pierre Verger, no 

Pelourinho, e Casa da Bahia no Benin. 

Para este trabalho cabe a análise das intervenções pontuais que, em especial, foram 

realizadas nas edificações da ladeira da Misericórdia. Trata-se de um projeto piloto que seria 

implantado em todo o centro histórico de Salvador onde houvesse casas semidestruídas, 

abandonadas ou em ruínas. Além disso, as edificações deveriam estar desabitadas para se 

evitar a recolocação das famílias.  

A escolha dessas edificações é explicada por Marcelo Ferraz, arquiteto, um dos 

colaboradores de Lina na época: 

ali nós tínhamos imóveis inteiros, imóveis pela metade (do século XIX, XX), 

uma ruína do século XVIII e tinha um terreno sem construção com uma 

árvore linda, uma mangueira linda, e podíamos experimentar fazer uma 

coisa nova. Tinha uma coisa totalmente nova feita com a tecnologia da 

argamassa armada, passava por uma ruína antiga e passava por imóveis 

mais ou menos destruídos. Pudemos experimentar: complementar um 

telhado, tirar parte de um telhado de uma casa e complementar o da outra – 

então, uma casa ficava com um telhado inteiro e a outra ficava sem telhado, 

com um terraço. Foi um laboratório bom49. 

                                                             
49 Depoimento do arquiteto Marcelo C. Ferraz em entrevista à autora, realizada em 29 de janeiro de 2008, no 
escritório do arquiteto. 
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O programa desenvolvido previu a recuperação das edificações com o uso residencial de 

baixa renda nos andares superiores e comercial no andar térreo, o que reverteria a situação 

de abandono e a falta de segurança da região. Os usos ficaram assim estabelecidos: 

- Restaurante Coatí: edificação nova a ser construída no terreno vazio, em elementos 

pré-fabricados de cimento armado; composição de plantas circulares. No pavimento 

térreo – restaurante, bar, cozinha e sanitários. No subsolo – depósito. 

- Casa no 2: sobrado em três pavimentos. Térreo: sala comercial; 1o Pavimento: 2 

apartamentos; Mezanino.  

- Bar dos Três Arcos (casa no 3): edificação em ruína com intervenções com 

elementos pré-fabricados de cimento armado; 2 Pavimentos.  

- Casa no 4: sobrado em três pavimentos. Térreo: comércio; 1o Pavimento: 

apartamento 1; 2o Pavimento: apartamentos 2 e 3.  

- Casa no 5: sobrado em três pavimentos. Térreo: comércio; 1o Pavimento: 

apartamento 1; 2o Pavimento: apartamento 2.  

Segundo parecer do Iphan, 

As disposições dos espaços, suas funções ficaram adstritas e submetidas 

às contingências dos remanescentes arruinados das edificações existentes, 

submetidos às volumetrias anteriores, e por isso dispensadas as exigências 

das normas do código de obras50; 

e, quanto à estabilidade, o órgão alertava para 
as extensas fissuras presentes nas paredes remanescentes das edificações 

que serão aproveitadas, assim como no prédio da Santa Casa de 

                                                             
50 Ofício n° 0354/87, Salvador BA, datado de 26 de maio de 1987. Fonte: Arquivo Iphan/BA. 
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Misericórdia e seus anexos, determinam cuidadosa verificação de suas 

causas e evolução51. 

Acerca das técnicas construtivas e dos aspectos estéticos, o Iphan aprovava o projeto sob 

alegação de que 

O aproveitamento da volumetria das edificações, com suas modenaturas, 

disposições dos cheios e vazios e seus guarnecimentos de feições 

anteriores, o uso de material e sua textura, conferem ao empreendimento a 

necessária adequação às prescrições defendidas pelos órgãos 

responsáveis na recuperação do Centro Histórico de Salvador52. 

A postura adotada nas casas da Ladeira da Misericórdia, mas com outros tipos de 

programa, também foi utilizada no restauro da Casa do Benin e na Casa do Olodum53. 

Lina reconstituiu as fachadas que restaram tal como eram, segundo o que chamou de 

restauro tradicional, mas, na parte interior, propôs uma intervenção mais contemporânea, 

mesclando elementos da arquitetura moderna à arquitetura preexistente. 

  

                                                             
51 Ofício n° 0354/87, Salvador BA, datado de 26 de maio de 1987. Fonte: Arquivo Iphan/BA. 
52 Ibidem. 
53 Cf. FERRAZ, Marcelo C; VAINER, André; SUZUKI, Marcelo (org). Lina Bo Bardi. São Paulo: Instituto Lina Bo e 
P. M. Bardi / Fundação Vilanova Artigas, 1993. 
 

Figura 118 – Plantas para a Casa 2. 
Fonte: OLIVEIRA, 2003, p.156. 

Figura 118 – Fachada da casa 27. 
Fonte: OLIVEIRA, 2003, p.156. 
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Figuras 092 e 093 – Vista externa e 

interna da Casa no 2 após a intervenção. 

Fotos da autora 

Figura 094 - Plantas para a Casa no 2 

Fonte: OLIVEIRA, 2003, p.156. 
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Figuras 095, 096, 097 (ao lado) – Fachadas do Bar 

dos 3 Arcos e proposta para intervenção. Fonte: 

OLIVEIRA, 2003, p.157. 

Figura 098 – Detalhe dos pré-moldados Faec utilizados 

no Bar dos Três Arcos. Foto da autora 
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Figura 099 – Fachadas Plantas para a Casa no 4. 

Fonte: OLIVEIRA, 2003, p.158. 

Figura 100  – Plantas para a Casa no 4. Fonte: 

OLIVEIRA, 2003, p.158. 
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Figura 101 – Projeto para a Casa no 5. 

Fonte: OLIVEIRA, 2003, p.159 

Figura 102 – Vista geral do conjunto 

após a intervenção. Fonte: OLIVEIRA, 

2003, p.159 
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Nas casas da Ladeira da Misericórdia, a arquiteta – e seus colaboradores Marcelo Ferraz e 

Marcelo Suzuki – trabalhou, em parceria com o arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé, 

proprietário da Faec, com o aproveitamento das ruínas e a implantação de elementos pré-

fabricados de concreto para consolidação e inserção de novos componentes. 

Como os sobrados apresentavam condições diversas de conservação, foram adotadas 

diferentes posturas de restauro: as edificações mais conservadas, ou seja, as que ainda 

possuíam aspecto e estrutura do monumento original, foram restauradas segundo as 

premissas de reintegração da composição formal. É o caso das casas no 2, 4 e 5. Porém, 

para a consolidação estrutural e divisão dos espaços internos foram utilizadas as peças pré-

moldadas da Faec. 

A edificação que se encontrava em ruínas – transformada em “Bar dos 3 Arcos”, foi 

conservada como ruína e, dessa forma, deu suporte à nova obra também executada com o 

sistema de pré-moldados de concreto. 

Segundo a arquiteta Lina Bo Bardi,  

O que estamos procurando na recuperação do centro histórico da Bahia é 

justamente um marco moderno, respeitando rigorosamente os princípios da 

restauração histórica tradicional. Para isso, pensamos num sistema de 

recuperação que deixa perfeitamente intacto o aspecto não somente 

exterior, mas também o espírito, a alma interna de cada edifício.54 

Outro problema muito sério, talvez mais importante do que a própria 

restauração arquitetônica, é o problema social. Em geral, as pessoas são 

tiradas das habitações, são providenciados outros abrigos na periferia das 

cidades. Nos edifícios restaurados são instaladas butiques para turistas, 

                                                             
54 BARDI, Lina Bo. Ladeira da Misericórdia: plano piloto. Projeto, São Paulo, n. 133, jul. 1990, p. 50. 
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exposições, artesanatos feitos em São Paulo etc. Agora, a ideia principal da 

recuperação em Salvador é justamente a de manter a população que mora 

nas casas que precisam ser restauradas, recuperadas.55 

De acordo com o arquiteto Marcelo Ferraz, a grande inovação do projeto  

sem dúvida é uma aliança com a tecnologia. A Ladeira da Misericórdia foi a 

chave da ideia. Ali era o exemplo piloto do que poderia ser feito em todo o 

centro histórico – como produzir com economia e rapidez por usar o pré–

fabricado [...] Também por muita coragem em usar o pré–fabricado que está 

muito evidente lá. É uma coragem do ponto de vista do restauro, da 

recuperação do sítio histórico, você deixar tudo isso evidente, demarcado 

‘olha, aqui em 1988, 1989, o estado de conservação do centro histórico era 

esse’; está ali carimbado e fotografado, ‘as ruínas estão estabilizadas’. E o 

que foi feito está atrás das ruínas, acima das ruínas, que são as peças pré–

moldadas, que são as ‘novas caras’. Isso era a chave do negócio, chave de 

uma recuperação muito ágil, muito moderna, utilizando uma tecnologia 

muito avançada e sem enfeitar o pavão.56 
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Casa de Cultura Mário Quintana, fachada. Foto da autora 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Hotel Majestic. 

Ano de construção: 1910 – 1920. 

Localização: Rua dos Andradas, 736, Porto Alegre RS. 

Autor do projeto: Theo Wiederspahn. 

Uso original: hotel. 

Materiais e técnicas construtivas: estrutura em concreto armado, tijolos cerâmicos, 

estrutura de madeira para cobertura e telhas cerâmicas. 

Estado de conservação: médio. 

Vínculo de tutela: estatal (1985). 

Características arquitetônicas: executado em concreto armado, o conjunto é formado por 

duas edificações ligadas por três passarelas em seus diferentes pavimentos. As 

acomodações totalizam 400 quartos, 310 banheiros, quatro elevadores, além de áreas de 

apoio. 

O primeiro projeto desenvolvido para o prédio, ocupando apenas um lote, era composto por 

uma edificação de quatro pavimentos, com pequeno torreão na esquina e encimada por 

frontão. Possuía vãos bastante amplos de verga reta e pequenos avarandados no primeiro e 

terceiro pavimentos, com guarda-corpos em ferro fundido.  

O salão do térreo foi alugado à Revendedora de Veículos Sulford. O proprietário do hotel, 

Horácio de Carvalho, na época, encomendou à Otis Elevator Company um grande elevador 

de cargas com capacidade para 2.000 kg. Foi um dos primeiros a serem instalados em 

Figura 103 – Hotel Majestic em 1918. 
Fonte: WEIMER, 2009, p. 63 
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Porto Alegre57. No final da década de 1910, revendedora de veículos desistiu de continuar 

no prédio. O proprietário decidiu, então, ampliar a edificação, ocupando todo o terreno. É 

dessa época o arrendamento do prédio por parte dos irmãos Masgrau. 

É construído um prédio com paredes autoportantes, divisórias em blocos cerâmicos na parte 

mais antiga, e estuque na parte mais nova. Todo o imóvel recebeu venezianas: na primeira 

construção – venezianas internas e vidros externos; na parte nova – venezianas externas e 

vidros internos.  

Na década seguinte, por iniciativa do seu proprietário Horácio de Carvalho, o hotel foi 

ampliado com a construção de bloco no terreno do outro lado da rua. Para resolver os 

problemas de funcionamento do hotel, em função de ele possuir duas edificações separadas 

por rua central, o arquiteto Theo propôs a ligação entre elas por meio de passarelas. 

Weimer nos esclarece que a duas cúpulas sobre as passarelas não foram apresentadas 

nesse projeto de ampliação e, sim, incorporadas durante as obras: “porém, não há dúvidas 

de que as mesmas foram projetadas por Theo na medida em que há farto material 

fotográfico feito por ele mesmo de sua construção”58.  

A ampliação também previa a construção de mais um pavimento no bloco do hotel já 

existente. Porém, mesmo de efeito tardio, a crise disseminada pela quebra da Bolsa de 

Valores de Nova Iorque chegou ao Rio Grande do Sul, paralisando as obras. 

Também encontramos uma segunda versão para a ampliação do Hotel Majestic, 

apresentada pela pesquisadora Liana Koslowsky Silva59. Segundo a autora, Theo 

Wiedarsphan desenvolveu o projeto dos dois blocos de cinco andares, separados pela 

                                                             
57 SILVA, Liana Koslowsky. Majestic Hotel, memórias de um monumento. Porto Alegre: Associação dos Amigos 
da Casa de Cultura Mário Quintana/Ed. Movimento, 1992, p. 31. 
58 WEIMER, Günter. Theo Wiederspahn – arquiteto. Porto Alegre: EdiPucRGS, 2009., p. 96. 
59 SILVA, Liana Koslowsky. op. cit.  



111 
 
Travessa Araújo Ribeiro e ligados por passarelas – algo bastante ousado para época –, já 

no início da década de 1910.  Entre 1913 e 1914, ocorreram todos os trâmites da construção 

na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, na época Intendência, sob a administração de José 

Montaury.  

Foi durante os trâmites que teve início a 1° Guerra Mundial. Em repudio as atitudes do Sr. 

Horácio de Carvalho em hospedar e proteger descendentes de alemães, 

o presidente do Estado, Borges de Medeiros, através de seu Intendente 

municipal, José Montaury, fez chegar, até Horácio, comentários de que, daí 

para frente, suas obras não receberiam mais a licença para continuar as 

construções, dando como motivo as hipoteticamente perigosas passarelas 

aéreas sobre uma via pública e a excessiva altura do prédio60. 

Horácio construiu, então, apenas um dos blocos do conjunto todo, com quatro pavimentos 

que ficou pronto em 1918. 

Cronologia: 

1º) Realização da obra 

A história do prédio tem início à época do surto de construções pelo qual passou Porto 

Alegre, no início do século XX. Na administração Montaury (1897-1924), o primeiro plano 

urbanístico para a cidade foi elaborado pelo engenheiro-arquiteto João Moreira Maciel.61 

Segundo Weimer62, não se sabe como nem quando começaram as negociações entre o 

empresário Horácio de Carvalho63 e a construtora de Rudolph Ahrons para a construção do 

                                                             
60 SILVA, Liana Koslowsky. Majestic Hotel, memórias de um monumento. Porto Alegre: Associação dos Amigos 
da Casa de Cultura Mário Quintana/Ed. Movimento, 1992, p. 27. 
61 SOUZA, Célia Ferraz de; MÜLLER, Dóris Maria. Porto alegre e sua evolução urbana. 2.ed. Porto Alegre: 
Editora da UFRGS, 2007, p. 79-81. 
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Hotel Majestic. De acordo com o autor, “os primeiros esboços indicam a indecisão de 

construir o prédio na parte alta da Rua da Praia. Esses estudos foram abandonados quando 

foi adquirido o terreno ao longo da Rua Araujo Ribeiro (lado do poente)”64. A Rua da Praia é 

a atual Rua dos Andradas. A Rua Araujo Ribeiro, hoje denominada Travessa Araujo Ribeiro, 

liga a Rua dos Andradas à Rua Sete de Setembro. 

No final da década de 1910, Horácio de Carvalho uniu-se aos irmãos Masgrau65 na 

administração do Hotel, dando um novo impulso ao seu uso. 

1923 – o Correio do Povo noticiou o arrendamento do palacete e informou que ali se 

instalaria o hotel de nome Majestic66. 

1926 – com o desenvolvimento e prosperidade das atividades hoteleiras e, em especial, 

com o prestígio do Majestic, Horácio de Carvalho e os irmãos Masgrau dão início ao 

processo de aprovação para a construção do segundo bloco do hotel. 

1927 – foram retomadas as obras de complementação do Hotel Majestic tal como o projeto 

de Theo Wiedersphan67. 

                                                                                                                                                                                              
62 WEIMER, Günter. Theo Wiederspahn – arquiteto. Porto Alegre: EdiPucRGS, 2009, p. 63. 
63 Horácio de Carvalho era empresário e administrador, ligado ao ramo das importações e exportações. 
64 WEIMER, Günter. op. cit. 
65 Os irmãos Masgrau Morrel – Jayme, Domingos, Ramon e Pedro – são da região de Vilasar del Mar, próximo a 
Barcelona, Espanha. Durante a crise entre Espanha e Marrocos, vieram para o Brasil e fundaram, em 1918, a 
Masgrau Irmãos, firma que trabalhava com Comissões, Consignações, Importações e Exportações. Pela área de 
atuação, aproximaram-se de Horácio de Carvallho. Fonte: SILVA, Liana Koslowsky. Majestic Hotel, memórias de 
um monumento. Porto Alegre: Associação dos Amigos da Casa de Cultura Mário Quintana/Ed. Movimento, 1992, 
p. 35-36. 
66 SILVA, Liana Koslowsky. op. cit., p. 38. 
67 Segundo o jornal Correio do Povo, de 9 de setembro de 1927, “essa edificação, deveras suntuosa, será 
constituída de dois edifícios idênticos, um dos quais já é o de época anterior. Com a recente construção de mais 
dois andares e das superestruturas para o edifício novo, agora as duas casas formam uma unidade orgânica. As 
superestruturas, que ligam entre si os andares acima da Travessa Araújo Ribeiro, representam um 
desenvolvimento arquitetônico de aspecto agradável e único na cidade de Porto Alegre [...] Entrando-se na 
Travessa Araújo Ribeiro à direita e à esquerda até o centro da Travessa, existirão, no andar térreo da edificação, 
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1928 – foi solicitada à Intendência, a modificação das fachadas.  

1929 – concluída a ampliação do hotel. 

2º) Vida da obra 

Anos 1950 – a edificação necessitava de certa modernização a fim de acompanhar o 

desenvolvimento do setor hoteleiro; porém, os proprietários não tinham recursos para o 

investimento. 

Ao longo dos anos, foi transformado em moradia permanente e, na década de 1980, foi 

fechado devido a risco de desabamento. Durante seu funcionamento como pensão, foi 

residência do poeta Mário Quintana.  

                                                                                                                                                                                              
salas de barbeiro, salas de exposição, etc. e, no centro, à direita e à esquerda ficarão localizadas as entradas 
principais do Hotel. Entrando pela Rua dos Andradas, à direita, haverá a construção recente e o hóspede se 
encontrará dentro de um vestíbulo, cujo teto encaixilhado será suportado por quatro magníficas colunas. Uma 
rica ornamentação de paredes, trabalhos de estuque e painéis dar-lhe-ão uma impressão de gosto refinado e 
suntuoso. Saindo do vestíbulo, se encontrará a escadaria propriamente dita. Por meio de escadaria ampla e 
agradável se galgarão os andares superiores, se não se preferir servir de elevador contínuo (Systema 
Paternoster) o que conduzirá qualquer pessoa com a maior segurança, facilidade e comodidade.No segundo 
andar, se encontrará um vestíbulo,   vestíbulo estarão situados os quartos para hóspedes, todos providos da 
água fria e quente. Para cada terceiro quarto haverá quarto de banho com W.C. Os quartos estarão adornados 
com todas as comodidades, o conforto da era moderna. No seu desenvolvimento orgânico os primeiro, segundo, 
terceiro e quarto andar serão idênticos e distribuídos de maneira tal que não só poderá ser locado um quarto, 
como poderão ser vários de uma vez só.Um elevador especial para comidas, diretamente desde a cozinha 
atenderá todos os andares. Assim o café matutino ou o almoço poderão ser servidos com a mesma facilidade 
dentro do próprio quarto do hóspede. Em todos os andares haverá salas para leitura, para fumantes, etc., de 
modo que servirão de distração para aqueles que tiverem residência fixa no hotel. No quinto e último andar 
existirão três vastas salas que serão os refeitórios, com capacidade para novecentas a mil pessoas, e cada uma 
destas salas poderá servir como recinto separado, para festividades, etc., podendo ser atendido separadamente 
desde a cozinha. A sala central será executada como superestrutura sobre a Travessa Araújo Ribeiro [...] No 
lado do edifício antigo ficarão situadas a copa, a cozinha e salas separadas para sociedades”. Fonte: SILVA, 
Liana Koslowsky. Majestic Hotel, memórias de um monumento. Porto Alegre: Associação dos Amigos da Casa 
de Cultura Mário Quintana/Ed. Movimento, 1992, p. 38; 46 e 47. 

Figura 104 – Hotel Majestic em 1928, 
projeto. Fonte: WEIMER, 2009, p. 95 

Figura 105 – Hotel Majestic em 1928, 
perspectiva. Fonte: WEIMER, 2009, p. 95 
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1983 – passou a funcionar como centro cultural, quando o Banco do Estado do Rio Grande 

do Sul comprou o prédio. Seu tombamento se deu nessa época, pelo esforço da arquiteta 

Vera Maria Becker e do engenheiro Sérgio Nappi. 

O Secretário da Cultura, Carlos Jorge Appel, designou uma equipe para reformar o prédio e 

administrar a instituição. Ela era composta pelo arquiteto Flávio Kiefer, a coordenadora do 

patrimônio histórico, Vera Maria Becker, Nicéia Brasil e membros da assessoria técnica, 

entre eles Joel Gorski e Eliana Santos, especialista na restauração de prédios históricos. 

3°) Intervenção 

1980 – correndo o risco de ser demolido, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul , junto 

com o Banrisul, compraram o prédio para ali instalarem, em espaço reduzido, atividades 

bancárias e, no restante, uma Casa de Cultura. 

Após a desocupação do prédio, foi elaborado extenso memorial descritivo de atividades que 

deveriam ser realizadas na edificação para que pudesse se converter em Casa de Cultura: 
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Figura 106 – Hotel Majestic em fase de construção do segundo bloco. Fonte: WEIMER, 2009, p. 95 

Figura107 – Hotel Majestic em 1928, desenho para modificação das fachadas. Fonte: WEIMER, 1988, n.p. 

 

 



116 
 
  

Figura 108 – Hotel Majestic em fase de construção da cobertura. Foto de Theo  Wiedersphan. Fonte: WEIMER, 2009, p. 95 
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remoção de pisos, demolição de alvenarias internas destruídas, recomposição de alvenarias 

externas destruídas, tratamento das coberturas infestadas por cupim, manutenção dos pisos 

de mosaico, manutenção das imperfeições das esquadrias, restauração dos gradis das 

sacadas e das passarelas, serviços de impermeabilização e isolamento, instalação de novos 

elevadores, revisão das instalações, pintura.68 

A ideia do governador era colocar ali o Arquivo Histórico, a Discoteca Pública Natho Henn, o 

Instituto Estadual do Livro, a Biblioteca Infantil Lucília Minssen, o Museu de Comunicação 

Social Hipólito José da Costa, o Centro de Desenvolvimento da Expressão, o Museu 

Antropológico, o Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore e o Conselho Cultural. 

1981 – atraso das obras devido aos trâmites burocráticos. 

1982 – concorrência para escolha da construtora responsável pelas obras no Majestic. O 

Governo do Estado compra a parte do prédio que pertencia ao Banrisul. 

1983 – realizado o restauro de parte do térreo e parte do 1°andar, destinada a ser utilizada 

como Galeria de Arte, sala de palestras e concertos. As primeiras salas foram ocupadas 

pela Discoteca Pública Natho Henn e pela Sala de Cinema Paulo Amorim. A equipe que 

orientou o restauro era composta pelos arquitetos Luiz Carlos Pita Pinheiro e Nestor Torelli 

Martins, da Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Obras Públicas. Um projeto 

de lei determinou que a recém-criada Casa de Cultura no antigo Hotel Majestic recebesse a 

denominação de Casa de Cultura Mário Quintana, em homenagem ao poeta, antigo 

morador do edifício. 

1987 – as discussões acerca da Casa de Cultura Mário Quintana voltaram à pauta da 

administração pública e o Secretário de Obras colocou dois arquitetos de sua secretaria, 
                                                             
SILVA, Liana Koslowsky. Majestic Hotel, memórias de um monumento. Porto Alegre: Associação dos Amigos da 
Casa de Cultura Mário Quintana/Ed. Movimento, 1992, p. 101-102. 

Figura 109 – Hotel Majestic antes da intervenção. 
Fonte: Acervo do Escritório do Arquiteto Flávio 

Kiefer. 
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Flávio Kiefer e Joel Gorski, para darem início ao conceito do que deveria ser uma Casa de 

Cultura e como deveria ser conduzida a intervenção no prédio do antigo Hotel Majestic. 

O governador Pedro Simon prometia inaugurar a Casa de Cultura antes do final de seu 

governo, para o que faltava pouco mais de dois anos, ou seja, havia muito trabalho a ser 

feito. 

1989 – início dos trabalhos de intervenção na edificação. 

 

2. Dados Principais da intervenção 

Nome atual: Casa de Cultura Mário Quintana. 

Autores: Flávio Kiefer e Joel Gorski (colaboradores: Eliane Santos, Carmem Nunes, Ceres 

Storchi, Pedro Fendt). 

Ano do projeto: 1987/1988. 

Ano da realização: 1989/1990. 

Cliente: Secretaria de Cultura. 

Finalidade: recuperar a edificação e adaptá-la em Centro Cultural. 

Programa: dois cinemas, três teatros, biblioteca, discoteca, multimídia, galeria, oficinas e 

salas de múltiplo uso, café-concerto. Além das atividades da própria instituição, funcionam 

no local a Biblioteca Lucília Minssen, a Cinemateca Paulo Amorim, a Discoteca Natho Henn 

e os institutos de artes cênicas, artes visuais e música. 
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Descrição: pelo Estudo Preliminar desenvolvido pelos arquitetos69, a situação do prédio 

apresentava-se em péssimas condições, em grande parte desocupado, apenas com a 

ocupação do térreo e do 1° andar de forma parcial. Não havia um uso definido para os 

espaços, as instalações eram precárias e a circulação vertical inadequada. Por outro lado, 

constatou-se que o sistema construtivo em concreto armado permitia a demolição das 

paredes internas, sem afetar a estrutura principal do prédio, facilitando a criação de espaços 

mais amplos. 

As principais considerações que nortearam o estudo preliminar estavam embasadas no fato 

de que: 

Não se faz uma Casa de Cultura com uma simples justaposição de 

instituições culturais autônomas. É preciso que predomine um forte sentido 

de unidade e identidade, inclusive do ponto de vista espacial.  

Devido às limitações físicas (aproveitamento de prédio existente), é 

necessário que a adequação arquitetônica e o projeto de ocupação (filosofia 

de atuação, programa de necessidades, etc.) surjam de um diálogo onde 

participem arquitetos, a Comissão coordenadora da Casa, o Conselho 

Estadual de Desenvolvimento Cultural e a Comunidade [...] 

É possível, como primeira etapa, mostrar a reciclagem do prédio, de Hotel a 

Casa de Cultura, definindo-se apenas o essencial à nova caracterização (a 

unidade antes referida e os equipamentos mínimos necessários), deixando-

se a definição dos espaços resultantes para a etapa seguinte. O que 

aparentemente seria uma inversão programática pode funcionar aqui como 

denominador da própria discussão do programa e do envolvimento da 

                                                             
69 Projeto de Reforma do Hotel Majestic em Casa de Cultura Mário Quintana – Estudo Preliminar – Memorial – 
Porto Alegre, 30 de julho de 1987, p.02. Fonte: Acervo do escritório do arquiteto Flávio Kiefer. 
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comunidade com sua Casa de Cultura. A condição necessária para que 

este processo dê certo é não perder a consciência de sua intenção e saber 

respeitar os seus limites.70 

Dentre as premissas de trabalho, o programa foi dividido em partes: Cultural - com auditório, 

áreas de fruição (livros, discos, fitas, imagens), áreas de participação  (dança, oficinas, 

idosos, performances), áreas de formação (cursos, escolinhas, aulas); Administrativa 

(escritórios); Serviços (circulações, sanitários, depósitos, zeladorias, almoxarifados); Apoio 

(restaurante).  

Os arquitetos enfatizaram a ideia de unidade do conjunto, apesar da segmentação dos dois 

blocos, com a criação de novas escadas “colocadas alternadamente em um e outro bloco 

estabelecendo um percurso cultural que descortine cada vez que se cruza uma passarela: o 

porto a Rio Guaíba”71.  

O projeto contempla ainda um teatro no 6°pavimento, onde há possibilidade de ampliação 

do pé-direito; restaurante no 6° pavimento e cúpula do 7° pavimento, aproveitando a vista da 

cidade; modernização dos elevadores de modo a atender às novas condições de 

acessibilidade e segurança; criação de um mezanino no pavimento térreo e algumas lajes 

intermediárias em outros pavimentos “quebrando a monotonia estrutural”72 

No 5° pavimento do bloco oeste, os arquitetos propuseram a demolição do telhado e criação 

de laje de cobertura para continuidade do percurso cultural. 

Um dos pavimentos – o 2° andar do bloco leste –, foi destinado ao setor administrativo. Esta 

ala seria restaurada com as características do antigo hotel, como referência à memória do 
                                                             
70 Projeto de Reforma do Hotel Majestic em Casa de Cultura Mário Quintana – Estudo Preliminar – Memorial – 
Porto Alegre, 30 de julho de 1987, p. 03-04. Fonte: Acervo do escritório do arquiteto Flávio Kiefer. 
71 Ibidem, p. 06.  
72 Ibidem, p. 08.  Figura 110 – Planta conceitual da Casa de 

Cultura Mário Quintana. Fonte: Acervo do 
Escritório do Arquiteto Flávio Kiefer. 
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lugar: “foi escolhido o 2° pavimento, lado leste, por não possuir passarelas e estar isolado do 

‘percurso cultural’, além da proximidade com o térreo”73. Nesse andar, também havia 

morado o poeta Mário Quintana, no quarto 217, que foi remontado, conforme o original, em 

uma espécie de memorial do poeta. 

Em relato do próprio arquiteto Flávio Kiefer, o estudo preliminar serviria para colocar em 

discussão o programa da Casa de Cultura e para demonstrar a viabilidade arquitetônica da 

adaptação do antigo Hotel Majestic aos órgãos públicos vinculados à cultura do Estado e à 

comunidade: 

Para a continuidade dos trabalhos contávamos com a realização de um 

seminário que definisse nossos “clientes” dentro da Casa de Cultura Mário 

Quintana, possibilitando a elaboração de um Programa de Necessidades 

detalhado. A falta desses “clientes” deve ser entendida como uma atitude 

democrática dos administradores culturais do Estado que não se arvoraram 

em donos da coisa pública [...] junto com a direção da Casa de Cultura 

Mário Quintana e em permanente sintonia com o Conselho Estadual de 

Desenvolvimento Cultural – Codec partimos para a definição dos usos de 

cada espaço da Casa de Cultura com a intenção de apresentá-la ao 

seminário, do qual não abriríamos mão, submetendo esta proposta interna 

ao amplo debate e apreciação pública74 

 

 

 

                                                             
73 Projeto de Reforma do Hotel Majestic em Casa de Cultura Mário Quintana – Estudo Preliminar – Memorial – 
Porto Alegre, 30 de julho de 1987, p. 08. Fonte: Acervo do escritório do arquiteto Flávio Kiefer. 
74 Casa de Cultura Mário Quintana – Anteprojeto. Porto alegre, 22 de março de 1988. Fonte: Acervo do escritório 
do arquiteto Flávio Kiefer. 
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Figura 111 – Anteprojeto realizado em 1988. Planta do pavimento térreo. 
Fonte: Acervo do Escritório do Arquiteto Flávio Kiefer. 
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Figura 112 – Anteprojeto realizado em 1988. Planta do mezanino. 
Fonte: Acervo do Escritório do Arquiteto Flávio Kiefer. 
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Figura 113 – Anteprojeto realizado em 1988. Planta do 2° pavimento. 
 Fonte: Acervo do Escritório do Arquiteto Flávio Kiefer. 
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Figura 114 – Anteprojeto realizado em 1988. Planta do 3° pavimento. 
Fonte: Acervo do Escritório do Arquiteto Flávio Kiefer. 
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Figura 115 – Anteprojeto realizado em 1988. Planta do 4° pavimento.  
Fonte: Acervo do Escritório do Arquiteto Flávio Kiefer. 
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Figura 116 – Anteprojeto realizado em 1988. Planta do 5° pavimento. Fonte: 
Acervo do Escritório do Arquiteto Flávio Kiefer. 
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Figura 117 – Anteprojeto realizado em 1988. Planta do 6° pavimento. 
Fonte: Acervo do Escritório do Arquiteto Flávio Kiefer. 
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Figura 118 – Anteprojeto realizado em 1988. Planta do 7° pavimento. 
Fonte: Acervo do Escritório do Arquiteto Flávio Kiefer. 
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Assim o programa de necessidades ficou definido da seguinte forma, a ser distribuído nos 

10.000,00 m² de área construída e guiando a intervenção no monumento: 

- atividades culturais implantadas: Cinemateca Paulo Amorim, Discoteca Pública Natho 

Henn, Oficina de Artes Cênicas, Oficina de Dança, Oficina de Capoeira, Oficina de 

Literatura, Oficina de Arte Sapato Florido, Sala de Leitura, Acervo Mário Quintana e Lazer 

para Terceira Idade, Instituto Estadual do Livro, biblioteca Lucília Minssen;  

- espaço para entidades públicas ligadas à cultura;  

- teatro de arena, teatro, restaurante e café-concerto;  

 - Memorial do prédio;  

- Minicentro de convenções;  

- Oficina de Artes e Sala de Ensaios. 

  

Figuras 119 e 120 (acima) – Nova cobertura: vista 
interna e externa. Fotos da autora. 

Figura 121 (ao lado) – Térreo e novo mezanino em 
concreto aparente. Fonte: Acervo do Escritório do 

Arquiteto Flávio Kiefer. 
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4. Apoio 

Visita à obra, 2011. 
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Entrevista de Flávio Kiefer concedida à autora em 11 de junho de 2011. 

Acervo do escritório do arquiteto Flávio Kiefer. 

Acervo da Casa de Cultura Mário Quintana. 
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Shopping Light, fachada. Foto da autora 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Edifício Alexandre Mackenzie. 

Ano de construção: 1925-1929 (pelo Escritório Técnico Ramos de Azevedo); 1939-

1941(Severo&Villares). 

Localização: Rua Coronel Xavier de Toledo, 23, São Paulo SP. 

Autor do projeto: empresa canadense Preston e Curtis; arquiteto William Proctor Preston. 

Uso original: Sede da Light & Power Company. 

Materiais e técnicas construtivas: estrutura de concreto e alvenaria de tijolos. 

Estado de conservação: bom. 

Vínculo de tutela: municipal (1991); estatal (1984). 

Características arquitetônicas: o prédio, de planta retangular, é composto por onze 

pavimentos, um porão e um mezanino. O projeto foi idealizado a partir de planificação que 

previa quatro momentos de ampliação da edificação75 – 1º) edifício voltado para  Viaduto do 

Chá; 2º) edifício voltado para a Rua Formosa; 3º) Ampliação na Rua Xavier de Toledo; 4º) 

torre de 20 andares76. Só foram executadas a primeira e segunda etapa. 

Os trabalhos de serralheria e marcenaria, de ornamentação interna, foram executados pelo 

Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Os vitrais são de Conrado Sorgenicht Filho. 

 

                                                             
75

 PRONIN, Maria; CARPIGIANI, Berenice. O Shopping Light: Percepção e Memória do Lugar. III Fórum de 
Pesquisas FAU Mackenzie, São Paulo, 2007, p 1-11. Disponível em : 
<http://www.mackenzie.com.br/dhtm/seer/index.php/cpgau>. Acesso em 21 jul 2013. 
76 Fonte: <http://www.piratininga.org>. 

Figura 122 – Maquete mostrando o prédio da 
Light com seus quatro estágios projetados 

Fonte: <http://www.piratininga.org> 
 



136 
 
Cronologia: 

1º) Realização da obra 

1899 – instalação da empresa The São Paulo Tramway Lightand Power em prédio na Rua 

São Bento. 

Início dos anos 1920 – aquisição do Teatro São José e demolição para construção de um 

novo prédio. 

1925 – início das obras do Ed. Alexandre Mackenzie. 

1929 – término de parte da edificação voltada para o Viaduto do chá. Obra executada pelo 

Escritório Ramos de Azevedo. 

1941 – término da segunda parte da edificação voltada para Rua Formosa, executado pelo 

escritório Severo & Villares (sucessor de Ramos de Azevedo). Havia o projeto de uma torre 

que não foi executado. 

2º) Vida da obra 

1979 – a Light foi comprada pelo Governo Federal. 

1981 – o controle da empresa passou ao Governo Estadual e suas atividades passaram a 

funcionar em outras instalações. 

1998 – a empresa foi reprivatizada. 

3°) Intervenção 

1994 – intervenção no monumento. 

Figura 123 – Parque do Anhangabaú com o Teatro São 
José à esquerda. Fonte: PRONIN; CARPIGIANI, 2007, p.3 

 

Figura 124 – Construção da 1ª Fase. Fonte: 
PRONIN; CARPIGIANI, 2007, p.3 

 

Figura 125 – Construção da 2ª Fase. Fonte: PRONIN; 
CARPIGIANI, 2007, p.3 
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2. Dados Principais da intervenção 

Nome atual: Shopping Light 

utores: Carlos Faggin; Pablo Slemenson e Vicente Losquiavo. 

Ano do projeto: 1991. 

Ano da realização: 1994. 

Cliente: Eletropaulo – OAS (concessionária). 

Finalidade: restauro do prédio e readequação em shopping center. 

Programa: aproximadamente, três lojas âncoras, 160 lojas satélites, estacionamento, praça 

de alimentação, cinema. 

Descrição: com a transferência da Eletropaulo para outro local, o ed. Alexandre Mackenzie 

perdeu sua função original. Surgiu então a ideia de transformá-lo em um centro de compras 

devido a localização e proximidade do Mappin, a loja de departamentos que ocupava o 

prédio vizinho. 

O projeto do arquiteto Carlos Faggin e equipe adotou a postura de utilizar o edifício 

preexistente como contentor para o novo uso. Ou seja, com exceção de alguns elementos 

do hall de ingresso no pavimento térreo, a edificação foi preservada no seu aspecto exterior 

e inteiramente remodelada internamente para receber o centro comercial. 

No hall do pavimento térreo, por solicitação dos órgãos de preservação, foram mantidos e 

recuperados os lambris de madeira de revestimento das paredes, claraboias dos antigos 

poços de iluminação (nesses espaços foram criados pisos translúcidos para não interromper 

a iluminação do térreo), pisos de mosaico, lustres, escada e elevador originais. 

Figura 126 – Shopping Light – vista do hall 
interior. Fotos da autora 
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Todas as fachadas tiveram seus elementos decorativos limpos e recuperados, assim como 

os toldos em vermelho, que cobrem cada uma das janelas, foram recompostos. Foi 

realizado um estudo da cor original da edificação para que pudesse ser retomada a mesma 

tonalidade na obra de intervenção. 

Para resolver a implantação de nova circulação vertical, os arquitetos aproveitaram o lote 

vizinho, onde havia o remanescente de uma antiga edificação, e construíram um edifício 

anexo. Foi realizada a consolidação estrutural do pórtico e junto a ele construído um edifício 

de concreto aparente, com o mesmo gabarito do antigo edifício da Light, onde estão as 

escadas rolantes, elevadores, escadas de incêndio, e toda infraestrutura funcional 

necessária para atualização da edificação em seu novo uso.  

  

Figura 127 e 128 – Shopping Light – plantas do térreo e 2º pavimento. Fonte: MELENDEZ, 2000, p. 87 
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Figuras 129 e 130 (ao lado) – interior do Shopping Light, onde estão localizados os sistemas de circulação 
vertical 

Figura 131 (acima) – Shopping Light e edifício anexo onde foram implantados os sistemas de circulação 
vertical. Foto da autora. 
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Figura 132 (ao lado) – Preservação do hall de acesso no pavimento térreo. 
Fonte: MELENDEZ, 2000, p. 83 

Figura 133 (acima) – Detalhe da fachada com destaque para recuperação dos 
elementos compositivos. Foto da autora. 
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Pinacoteca do Estado de SP, fachada. Foto da autora 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Liceu de Artes e Ofícios. 

Ano de construção: 1897-1900. 

Localização: Jardim da Luz, 2, Bom Retiro, São Paulo SP. 

Autor do projeto: Dominiziano Rossi, do Escritório Ramos de Azevedo. 

Uso original: Liceu de Artes e Ofícios. 

Materiais e técnicas construtivas: alvenaria de tijolos e vigas em ferro. 

Estado de conservação: médio. 

Vínculo de tutela: estatal (1982). 

Características arquitetônicas: em alvenaria de tijolos e vigas de ferro, o prédio possui 

dois pavimentos e um porão com planta organizada em torno de três pátios internos (um 

pátio principal octogonal e dois pátios retangulares laterais); segue as regras da composição 

clássica, com eixos de circulação que dividem os espaços de maneira simétrica e 

hierarquizada. A edificação não foi concluída de acordo com o projeto inicial, que previa a 

construção de uma cúpula sobre o pátio central octogonal. 

Cronologia: 

1º) Realização da obra 

Final do século XIX – por iniciativa do governador do Estado de São Paulo Bernardino de 

Campos, e de seus secretários Cesário Motta e Alfredo Pujol, a Assembleia votou a 

concessão do auxílio para a construção de uma edificação. 
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Figura 134 – Projeto original de Ramos de Azevedo. Fonte: ARAUJO, 2000, p.2 
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destinada a ser sede definitiva para o Liceu, que seria construída em terreno a ser 

desmembrado no Jardim da Luz77. 

1882 – criação do Liceu de Artes e Ofícios, originário da Sociedade Propagadora da 

Educação Popular. 

1895-1924 – o Liceu foi dirigido por Ramos de Azevedo 

1896 – início da construção em terreno próprio (a construção nunca foi concluída).  

2º) Vida da obra 

1905 – transferência da Galeria de Pintura do Estado para o prédio do Liceu com um acervo 

de 26 quadros. 

1912-1920 – realização da II Exposição Brasileira de Belas Artes, criação da divisão de arte 

contemporânea, decorativa e francesa. 

1924 – Revolta Paulista, o prédio é fechado. 

1930 – Revolução de 30, o prédio é fechado. 

1932 – a edificação é requisitada pelo Batalhão Militar Santos Dumont. Com isso, a coleção 

é reunida na Antiga Sede da imprensa Oficial do Estado, na Rua Onze de Agosto n° 39, sob 

responsabilidade do pintor Paulo Vergueiro Lopes78. 

  

                                                             
77 “Tanto foi assim que o novo prédio, em 1900, recebe as primeiras turmas de ‘instrução primária e artística’ e 
em seguida, ali se instala, também o ginásio do Estado. E logo depois, chega a Pinacoteca. As áreas nobres da 
edificação, dessa maneira inesperada, são ocupadas, ficando as oficinas relegadas ao porão”. Fonte: LEMOS, 
Carlos A. C. Ramos de Azevedo e seu escritório. São Paulo: Pini, 1993, p. 52. 
78 ARAÚJO, Marcelo Mattos; CAMARGOS, Márcia. Pinacoteca do Estado. A História de um Museu. São Paulo: 
Prêmio Editorial, s./d., p. 11. 
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Figura 135 – Pinacoteca antes do projeto de restauro. Fonte: ARAUJO, CAMARGOS (orgs.), s.d.,, p.2 
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1944 – a Fazenda do Estado adquire o prédio do Liceu para abrigar a Pinacoteca, a Escola 

de Belas Artes e o Conselho de Orientação Artística. Porém, só em 1947 é que a 

Pinacoteca retornaria ao edifício no Jardim da Luz. 

1970 – o prédio foi fechado para reformas e reaberto só três anos mais tarde. 

1982 – foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico (Condephaat). No ano seguinte, assumindo a direção da Pinacoteca, a 

historiadora Maria Cecília França Lourenço “desencadearia uma intensa campanha em prol 

da ocupação total do prédio”79. 

1989 – a Faculdade de Belas Artes transferiu-se para outro endereço. O prédio foi fechado 

pelo Departamento de Controle do Uso de Imóveis (Contru), por falta de segurança.  

3°) Intervenção 

1990 – a crítica de arte Maria Alice Milliet é nomeada a nova diretora e reabriu a Pinacoteca 

com a exposição Benedito Calixto: Memória Paulista. É nesse momento que começou a se 

articular o projeto de reforma e restauro da edificação, a fim de que suas instalações 

possam ficar condizentes com as exigências requeridas para a Pinacoteca do Estado de 

São Paulo. 

 

2. Dados Principais da intervenção 

Nome atual: Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

Autores: Paulo Mendes da Rocha, Eduardo Argenton Colonelli e Weliton Ricoy Torres. 

                                                             
79 ARAÚJO, Marcelo Mattos; CAMARGOS, Márcia. Pinacoteca do Estado. A História de um Museu. São Paulo: 
Prêmio Editorial, s./d., p. 20. 
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Ano do projeto: 1993-1997. 

Ano da realização: 1998. 

Cliente: Governo do Estado de São Paulo. 

Finalidade: readequação dos espaços existentes às necessidades técnicas e funcionais 

atuais de um museu.  

Programa: incorporação de um elevador para transporte de materiais e de público; novos 

sanitários; adequação da rede elétrica com novo projeto de iluminação; ampliação de áreas, 

como as de depósito, acervo, restauro e biblioteca; consolidação das estruturas de alvenaria 

portante; eliminação do reboco e ornamentos, com o descascamento das paredes. 

Descrição: o projeto de reforma do Liceu de Artes e Ofícios surgiu quando Paulo Mendes 

da Rocha fazia parte do Conselho da Pinacoteca do Estado, na gestão de Alice Milliet, tendo 

como Secretário da Cultura Ricardo Ohtake. 

Segundo o próprio arquiteto80, nesta época já havia sido iniciado e desmonte dos andares 

intermediários acrescidos ao monumento e a revisão dos telhados, reparos. O próprio Paulo 

Mendes da Rocha havia indicado os arquitetos Abrahão Sanovicz e Salvador Campos para 

a intervenção. Com a mudança do governo81, Mendes da Rocha assumiu o projeto.82 

A equipe também era integrada pelos arquitetos Eduardo Colonelli e Weliton Ricoy Torres. 

Em 1994 inicia-se a reforma do prédio inserida na iniciativa do governo Mário Covas e o 

programa de revitalização da área central da cidade. 

                                                             
80 ROCHA, Paulo Mendes da.  Paulo Mendes da Rocha comenta com entusiasmo a reforma da Pinacoteca. 
Projeto Design, n. 220, mai/1998, p. 46-47. 
81 Marcos Mendonça era o Secretário e Emanuel Araújo o diretor da Pinacoteca. 
82 ROCHA, Paulo Mendes da.  Paulo Mendes da Rocha comenta com entusiasmo a reforma da Pinacoteca. 
Projeto Design, n. 220, mai/1998, p. 46-47. 

Figura 136 e 137  – Obras de desmonte 
da cobertura provisória do octógono. 

Fonte: ARAUJO, 2002 p.78 
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Os trabalhos de levantamento das condições em que se encontrava a edificação detectaram 

que, durante sua vida útil que incluiu diversos tipos de ocupação, ela sofreu inúmeras 

avarias, tais como: inclusão de piso intermediário em uma ala inteira; problemas de umidade 

provenientes da má conservação dos telhados e estragos na ornamentação das cimalhas e 

frisos. 

As primeiras incursões no edifício limparam-no dos acréscimos recebidos durante os anos – 

as lajes intermediárias, os “puxadinhos”, os revestimentos impróprios, enfim, uma ação 

comum em intervenções desse caráter.  

O projeto de intervenção no prédio do Liceu de Artes e Ofícios – para instalação definitiva da 

Pinacoteca –, teve como premissa básica sua transformação em museu onde se pudesse 

ampliar o acervo e promover exposições temporárias. As principais decisões de projeto 

envolveram a adoção de cobertura dos pátios com claraboias de cristal e estrutura metálica, 

eliminando a entrada de chuva e resolvendo o problema de umidade nas paredes, além de 

criar amplos espaços de exposição e circulação. Optou-se pela inclusão de uma cobertura 

praticamente plana, de desenho contemporâneo, em vez do resgate ou releitura do desenho 

original previsto pelo arquiteto Ramos de Azevedo. 

Com as novas coberturas e a remoção dos caixilhos que davam internamente para esses 

pátios, mais a inclusão de duas passarelas metálicas – ligando internamente os pavimentos 

através dos pátios secundários e eliminando os vazios como barreira à circulação – 

promoveram ao espaço a fluidez sempre necessária a espaços museológicos, aumentando 

significativamente a área expositiva da edificação. 

A incorporação de elevador para visitantes e transporte de materiais; a construção de laje 

intermediária no vazio octogonal, criando um auditório para 150 pessoas no porão; a  

Figuras 138 e 139 – Nova cobertura dos 
pátios laterais e do Octógono. Fotos da autora 
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Figuras 140 e 141 – Elementos novos, em metal, inseridos no monumento. Fotos da autora 
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demolição da escada de acesso principal, substituída por estrutura metálica curva que 

abriga a casa de máquinas – um pequeno mirante para a Av. Tiradentes; a conservação das 

paredes tal como foram encontradas, sem revestimento; o bloqueio das janelas externas por 

painéis metálicos; e a criação de um novo eixo transverso, mudando assim a entrada da 

edificação e sua implantação em relação ao entorno, foram outras posturas adotadas como 

forma de apropriação e adequação do espaço a sua nova e definitiva função – a de uma 

Pinacoteca, segundo a visão do arquiteto: 

Com a inversão total do projeto, entra-se ali como um transgressor que 

atravessa as praças e não se submete ã circulação da planta original. Isso 

fez com que o próprio prédio se apresentasse com um valor museológico 

muito grande m ou ressaltado. Há uma utilidade não desprezível, que é o 

uso das varandas como acolhimento, uma área vestibular ainda externa, 

mas obrigada e equipada com serviços muitos úteis. Também se evitou o 

inconveniente do estrangulamento que havia entre o prédio e a Avenida 

Tiradentes, onde o tráfego acentou-se brutalmente nos ‘últimos tempos’.83 

Ao ser questionado por que deslocar o eixo de prédio, Paulo Mendes da Rocha deixa claro 

que o objetivo foi “evitar a visão labiríntica do projeto original”84 e criar  

esse eixo transverso que atravessa os espaços vazios dos pátios coma as 

pontes. Essa nova disposição espacial permitiu também a instalação de um 

grande elevador no vazio dos pátios laterais. O acesso ao elevador se dá 

pelas pontes. Esse equipamento é absolutamente imprescindível ao 

                                                             
83 ROCHA, Paulo Mendes da.  Paulo Mendes da Rocha comenta com entusiasmo a reforma da pinacoteca. 
Projeto Design, n. 220, mai/1998, p. 47. 
84 Ibidem. 
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funcionamento da pinacoteca, para transporte de material e montagem de 

exposições.85 

 

  

                                                             
85 ROCHA, Paulo Mendes da.  Paulo Mendes da Rocha comenta com entusiasmo a reforma da pinacoteca. 
Projeto Design, n. 220, mai/1998, p. 47. 

Figuras 142 e 143  – Mirante inserido no local da escada principal; vista interna e externa. Foto da autora; fonte: ARAUJO, 2002, p. 158. 
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Figura 144 – Planta do pavimento térreo antes 
da intervenção. Fonte: SOUSA, 1998, p. 66 

 

Figura 145 – Planta do pavimento térreo depois 
da intervenção. Fonte: SOUSA, 1998, p. 66 
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Figura 146 – Planta do 1° pavimento antes da 
intervenção. Fonte: SOUSA, 1998, p. 67 

 

Figura 147 – Planta do 1° pavimento depois da 

intervenção. Fonte: SOUSA, 1998, p. 67 
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Figura 148 – Planta do 2° pavimento antes da intervenção. 

Fonte: SOUSA, 1998, p. 68 

 

Figura 149 – Planta do 2° pavimento depois da intervenção 

Fonte: SOUSA, 1998, p. 68 
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Foram também incorporadas melhorias nas estruturas e instalações: reforço, com perfis de 

aço, dos pisos originais de madeira; inclusão de modernos sistemas de climatização para 

salas de exposição temporárias, depósitos, auditório e áreas de acervo; sistema de controle 

e segurança; atualização da rede elétrica; criação do café/restaurante do subsolo. 

De acordo com a justificativa dada pela equipe responsável pelo projeto de restauro: 

A construção original foi essencialmente mantida como encontrada, 

conservadas, inclusive, as marcas dos antigos andaimes e as das 

ocupações e intervenções anteriores. Todas as intervenções propostas pelo 

projeto foram justapostas e tornadas evidentes. 

As fachadas externas foram preservadas como se mantiveram nestes 100 

anos de existência do edifício. A sua alvenaria de tijolos aparentes é uma 

imagem forte e marcada na cidade. A solução foi limpar e neutralizar 

agentes agressivos acumulados pela poluição, manter os incontáveis 

meandros dos ornamentos esculpidos nos tijolos, muito desgastados, e 

proteger quimicamente de forma adequada, conservando a cor e textura. 

Quanto aos materiais utilizados, o aço foi o principal material construtivo 

adotado. Está presente nas passarelas, nos elevadores, nos parapeitos, nas 

novas escadas, nas estruturas dos novos piso e coberturas, nas esquadrias 

e nos forros. Seu uso foi devido a sua melhor adequação às condições 

locais de execução, sua leveza (material e desenho) e por estabelecer um 

diálogo interessante e desejável com a construção original entre o novo e o 

antigo.86 

                                                             
86 ROCHA, Paulo Mendes. Nova Pinacoteca do Estado. Memorial Descritivo In: ARAÚJO, EMANOEL (org.). 
ARAÚJO, EMANOEL (org.). Pinacoteca do Estado de São Paulo: um restauro em ação. São Paulo: Gráficos 
Burti, 2002, p. 34. 
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O rearranjo da circulação fez a escadaria monumental, localizada na Av. Tiradentes, perder 

seu sentido. O arquiteto a descarta – demolindo-a –, e projeta um mirante em estrutura 

metálica (que guarda a casa de máquinas) com vista para a cidade. O próprio Paulo Mendes 

da Rocha justifica a decisão: “eu achava aquela escada mal-ajambrada, muito dura, muito 

íngreme, e o espaço de recepção era quase nulo. A escada precipitava-se sobre a avenida, 

que foi se encolhendo. O acolhimento ficava prejudicado, porque a circulação não fluía”.87  
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Centro de Educação e Cultura KKKK, vista geral. Foto da autora 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Conjunto KKKK. 

Ano de construção: início da década de 1920. 

Localização: Rua Miguel Aby Azar, Registro SP. 

Autor do projeto: desconhecida.88 

Uso original: armazéns e engenho. 

Material técnica construtiva: alvenaria portante de tijolos, estrutura metálica, cobertura em 

telhas cerâmicas. 

Estado de conservação: ruim. 

Vínculo de tutela: estatal (1987). 

Características arquitetônicas: o conjunto é formado por quatro armazéns e um Engenho 

de Beneficiamento de arroz. Os armazéns possuem edificações idênticas de planta 

retangular (12m x 22m), geminados dois a dois, e separados por um corredor de três metros 

de largura. Têm cobertura em duas águas e possuem pé-direito de aproximadamente oito 

metros no ponto mais alto da cobertura. O sistema estrutural adotado, em arcadas, modela 

o desenho das fachadas. A edificação destinada ao engenho de beneficiamento de arroz é 

constituída por um corpo de três pavimentos de planta quase quadrada (15,00m x 14,00m) 

e, por um corpo menor, térreo, com planta retangular (11,50m x 5,90m). Provavelmente, o 

volume menor era utilizado como área administrativa. Os pisos internos do volume maior 

são de madeira, apoiados sobre perfis metálicos tipo “I”. A ligação entre os pisos se dá por 
                                                             
88 Segundo Segawa, “as obras das edificações começaram por volta de 1920 (depoimento do Sr. Oscar Y. 
Magario) e certamente tanto o projeto como parte da estrutura vieram importados”88. Fonte: SEGAWA, Hugo; 
FERRAZ, Marcelo Carvalho; FANUCCI, Francisco P. O conjunto KKKK. São Paulo: Takano, 2002, p. 18. 

Figura 150 – Vista do Conjunto KKKK, no início do 
século XX. Fonte: Acervo do escritório Brasil 

Arquitetura 
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escada de madeira. Assim como nos galpões, a construção estrutura–se por meio de arcos 

construídos em tijolo de barro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 151 – O Conjunto KKKK na década de 
1920. Fonte: SEGAWA, 2002, p. 22-23. 
 

Figura 152 – Vista do Conjunto KKKK, na 
década de 1990. Foto: Marcelo Ferraz. 
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Cronologia: 

1º) Realização da obra 

1912 – primeiro tratado entre o Brasil e o governo japonês para a vinda de 2000 famílias e 

seu estabelecimento em uma área de 50.000 hectares no Vale do Ribeira de Iguape89. 

1913 – concessões de terras à empresa Brasil Takushoku Kaisha, uma espécie de 

representante da empresa KKKK no Brasil. A Companhia Ultramarina de Desenvolvimento 

Kagai Kogyo Kabushiki Kaisha (KKKK)90, filial da Cia. Imperial Japonesa de Imigração – foi a 

responsável pela introdução das famílias japonesas na região de Iguape, divididas em três 

seções: Colônia Katsura, Colônia de Registro e Colônia de Sete Barras91. O contrato vingou 

até 1937, quando a guerra desestimulou a vinda de japoneses para o Brasil. “Findava–se 

assim” – afirma Segawa – “mais uma tentativa de ocupação organizada do Vale do Ribeira 

que, a partir dos anos 1940 com o fracasso da colonização, voltaria à estagnação e 

dispersão que somente encontraria novo alento com a construção da estrada de ligação ao 

estado do Paraná, a antiga BR–2 e atualmente a BR–116, rodovia Regis Bittencourt”92. 

Início da década de 1920 – construção, de responsabilidade da Cia. KKKK (conforme 

contrato), de quatro armazéns e um engenho de beneficiamento de arroz93 como suporte 

para a produção agrícola dos imigrantes. 

                                                             
89 SEGAWA, Hugo; FERRAZ, Marcelo Carvalho; FANUCCI, Francisco P. O conjunto KKKK. São Paulo: Takano, 
2002, p. 5. 
90 Kagai: Ultamarino; Kogyo: Desenvolvimento Industrial; Kabushiki: Anônima; Kaisha: Sociedade. Fonte: 
MIDORIKAWA, Jorge T. As colônias japonesas na zona do Ribeira do Iguape. São Paulo: Seção de Obras do 
Estado de São Paulo, 1928. 
91 MIDORIKAWA, Jorge T. op. cit., p. 06. 
92 SEGAWA, Hugo; FERRAZ, Marcelo Carvalho; FANUCCI, Francisco P, op. cit., p. 17. 
93 O engenho de beneficiamento de arroz era considerado, na época, o maior da América do Sul – tinha 
capacidade para beneficiar 14.400 kg (240 sacos) de arroz por dia. Fonte: informações arquivadas no Memorial 
da Imigração Japonesa de Registro.  

Figura 153  – Engenho de Beneficiamento 
de Arroz na década de 1990. Foto Cícero 
Ferraz Cruz – Fonte: Acervo do escritório 

Brasil Arquitetura. 

Figura 154  – Conjunto KKKK na década 
de 1990. Fonte: Acervo do escritório Brasil 

Arquitetura. 
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2º) Vida da obra 

1939 – as atividades do Conjunto KKKK foram paralisadas em função da 2ª Guerra Mundial; 

dissolução da empresa. 

1954 – 1989 – o engenho foi utilizado para o beneficiamento do arroz de fabricação 

nacional, com a máquina Zacharia94. 

1989 – compra do conjunto de edificações pela Prefeitura Municipal de Registro. 

3°) Intervenção 

1990 – o arquiteto Marcelo Ferraz95 toma conhecimento do estado de degradação das 

edificações  

1994 – o escritório Brasil Arquitetura desenvolve um estudo para intervenção no conjunto e 

nova destinação de uso; inicia-se um processo de busca pelo financiamento para a 

intervenção. 

1996 – intervenção no monumento. 

 

2. Dados Principais da intervenção 

Nome atual: Centro de Educação e Cultura KKKK. 

Autores: Marcelo Ferraz e Francisco Fanucci. 

Ano do projeto: 1994 – 1999. 

Ano da realização: término da obra em 2002. 

                                                             
94 Informações arquivadas no Memorial da Imigração Japonesa de Registro. 
95 Conferir dissertação de mestrado da autora. 
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Cliente: Prefeitura Municipal de Registro – Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

(FDE). 

Finalidade: recuperação das edificações remanescentes da época da colonização 

japonesa. 

Programa: Memorial da Imigração Japonesa no antigo engenho – espaços expositivos, 

cozinha, sanitários, restaurante, vestiário de funcionários; área para convivência e 

exposições nos armazéns K1 e K2 – sanitários, salas de exposições, sala de estar, salas 

administrativas; centro de formação de gestores da Educação Estadual nos armazéns K3 e 

K4 – salas de aula, sala de aula prática, sala de informática, sala multimídia, sala de 

reuniões, sanitários. Construção de edificação nova destinada à Teatro. 

Descrição: após muitos trâmites políticos e burocráticos, que envolveram o escritório de 

arquitetura e as secretarias municipal e estadual, o projeto saiu do papel, com a adesão do 

então prefeito Samuel Moreira da Silva Junior e o apoio da FDE, através da Secretaria de 

Educação96. Finalmente o programa foi fechado com atividades distintas, mas bem definidas 

– Centro de Formação de Professores da Rede Estadual, Centro de Convivência dos 

Habitantes de Registro e Memorial da Imigração Japonesa do Vale do Ribeira –, que foram 

distribuídas nos prédios já existentes. O teatro–auditório, a ser usado por todas as 

atividades previstas, mereceu uma edificação nova. 

O projeto partiu da premissa do saneamento do local com a retirada de todos os acréscimos 

posteriores à construção do conjunto. 

                                                             
96 O projeto do Conjunto KKKK e muitos outros que passaram pelas mãos do Brasil Arquitetura é um exemplo de 
como os arquitetos se deparam com o enfrentamento do programa, a discussão e defesa em torno do que é 
melhor para o projeto. Muito disso aprenderam com Lina Bo Bardi que tinha uma postura bastante impositiva 
diante das soluções que apresentava e que desejava fossem concretizadas. É o caso do Solar do Unhão, do 
Sesc Pompéia e do Centro de Convivência LBA. Cf. dissertação de mestrado da autora. 
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N 

Figura 155 – Implantação com proposta de intervenção (1. teatro–auditorio; 2. Memorial da Imigração 
Japonesa; 3. Centro de Convivência/Exposições; 4. Centro de capacitação de professores). Fonte: Acervo do 

escritório Brasil Arquitetura. 
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Para o restauro das edificações, os próprios arquitetos assumiram esse trabalho específico. 

O reboco, acrescentado posteriormente e, por ocasião da intervenção, ainda existente em 

todos os prédios, foi removido para que as paredes de tijolos voltassem a ficar à vista. 

Algumas delas possuíam uma caiação de cor amarela diretamente aplicada sobre os tijolos, 

e não se sabia se era, ou não, original. Como as fotos mostravam que o conjunto original 

era em tijolo à vista, tal premissa amparou a decisão de recuperar as paredes com a retirada 

da caiação. 

Para que os espaços internos dos galpões ficassem mais amplos, as paredes que os 

dividiam (estavam agrupados dois a dois) foram demolidas. Os pilares existentes nessas 

paredes foram mantidos para receber a nova cobertura, com exceção de um deles, entre o 

K3 e o K4, que foi retirado. Nesse caso, a distribuição das cargas foi resolvida com a 

construção de outro pilar posicionado dentro das alvenarias novas. As estruturas de madeira 

do telhado e as coberturas de telhas cerâmicas são novas e os lambrequins de arremate 

dos beirais foram refeitos conforme o original.  

Nos quatro galpões, apenas os vedos originais do perímetro externo foram mantidos. A 

necessidade de refazimento das estruturas da cobertura preservou a volumetria original do 

conjunto. 

Com relação ao agenciamento do programa, os galpões K1 e K2 foram originalmente 

pensados como um local de convivência e uso múltiplo, enquanto os galpões K3 e K4 foram 

readequados para receber o Centro de Formação e Gestão de Professores da rede estadual 

de ensino de São Paulo. Foram criados alguns espaços internos fechados, com paredes 

divisórias à altura das aberturas semicirculares, para abrigar as funções necessárias a cada 

um deles. A composição interna se dá através de linha disposta transversalmente dividindo   

 

 

A 

B 

C Figura 259 – Planta da intervenção nos galpões e engenho: 

Prédio do engenho: A) Planta do pav, térreo (1. museu; 2. 

refeitório; 3. cozinha). B) Planta do 1º pav. (4. exposições). 

C) Planta do 2º pav. (5. biblioteca) 

Galpões KKKK: A) Planta do pav. térreo (6. coordenadoria 

de eventos; 7. reuniões; 8. estar; 9. exposições 

temporárias; 10. jardim; 11. sala de aula; 12. aula prática). 

B) Planta do 1º pav. (13. informática; 14. multimídia; 15. 

reuniões). 

Fonte: Acervo do escritório Brasil Arquitetura. 

Figura 156 – Detalhe da cobertura dos 
galpões KKKK, após a intervenção. Foto da 

autora 
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Figura 157 – Plantas do prédio do Memorial (antigo 
Engenho, à esquerda) e dos galpões. Fonte: Acervo do 
escritório Brasil Arquitetura.  
 
Figura 158 – Galpões KKKK, após a intervenção. Foto da 
autora 

 



173 
 
o salão em dois espaços – de 1/3 e 2/3 – e utilizando a modulação das arcadas existentes 

das paredes externas. Em cada um dos galpões – o K1+K2 e o K3+K4 – foi disposto um 

volume interno retangular, localizado no meio da linha divisória, destinado a abrigar as áreas 

molhadas (sanitários e copa). O conjunto K3+K4 tem ainda outra divisão que corresponde 

às salas do Centro de Capacitação e Gestão de Professores. 

Os arquitetos conceberam um mezanino que se estrutura por sobre as salas de aula e salas 

de apoio (informática, multimídia e reuniões). A cozinha localiza–se sobre os sanitários, 

concentrando as áreas molhadas em uma espécie de ilha que, em conjunto com as escadas 

de acesso ao mezanino, funciona como elemento separador dos espaços de convívio (o 

restaurante voltado para a rua) e de estudo (as salas de aula voltadas para o rio). As 

paredes divisórias construídas no interior dos galpões foram pintadas em branco e azul, 

marcando a sua posição contemporânea e contrastando com o tom avermelhado dos tijolos.  

O novo arranjo interno, para distribuição dos novos ambientes e adequação aos novos usos, 

procura respeitar o desenho da arquitetura existente. Paredes e lajes são dispostas de 

forma a não interferir no assentamento das alvenarias e disposição das aberturas. Todas as 

divisões internas tentam seguir a marcação das arcadas em alvenaria, exceto a parede 

entre a sala multimídia e a de reuniões, no K4, e de duas das paredes das salas de aula, 

que chegam às aberturas. 

Todo piso interno dos galpões foi executado em argamassa de alta resistência. As portas de 

madeira cabriúva dos quatro K’s não são originais, mas foram desenhadas de acordo com 

as antigas. Duas delas, na fachada nordeste do galpão K3 e K4, possuem bandeira fixa em 

função de estarem posicionadas onde está a laje do mezanino. As portas funcionam como 

painéis deslizantes pendurados em trilho metálico superior. 
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Parte dos caixilhos em ferro e vidro foi refeita respeitando-se o desenho original. Alguns 

puderam ser recuperados. As lajes do mezanino foram executadas em concreto aparente 

com a utilização de formas de tábuas de pinho, de modo a criar uma superfície ripada no 

concreto. Não possuem vigas. As lajes que cobrem os sanitários do K1+K2 também são em 

concreto. 

Em toda a cobertura foram mantidas as telhas-vãs. No conjunto K3+K4, uma faixa de telhas 

cerâmicas foi trocada por outras, de vidro transparente, de forma a melhorar a iluminação 

interna, uma vez que esse espaço encontra–se mais fragmentado que o dos galpões 1 e 2. 

Todos os pilares de concreto executados para apoio da laje do mezanino do galpão K3+K4, 

localizados encostados nas paredes originais, possuem juntas de neoprene entre a estrutura 

nova e a alvenaria existente. Nas paredes norte e sul dos galpões, pilares foram 

incorporados às alvenarias existentes para apoiarem a nova estrutura de madeira da 

cobertura. Eles foram executados na parte que corresponde às pilastras das arcadas, 

tomando–se o cuidado de revesti–los com fechamentos de tijolos de barro de modo a seguir 

o assentamento existente. Esse é um caso em que é mais adequado esconder a 

intervenção contemporânea. 

As paredes de tijolos aparentes foram tratadas com hidrófugo à base de silicone. As 

alvenarias novas receberam pintura a base de cal sobre massa grossa. As fachadas 

permanecerem praticamente tal como foram edificadas, salvo por algumas interferências 

contemporâneas: na frente leste do K1, dois panos que fechavam as arcadas de tijolo foram 

retirados para se tornarem portas de acessos. 

O intervalo entre dos galpões K1–K2 e K3–K4 foi transformado em um pequeno jardim 

interno. Os panos de alvenaria que fecham as arcadas voltadas para o corredor entre os 

galpões foram retirados e substituídos por painéis de muxarabi fixos, executados em réguas 

Figuras 59 e 160 – Prédio do engenho, após a 
intervenção. Fotos da autora 
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de cabriúva de 2,00 x 1,00 cm e espaçadas no intervalo de 2 cm. Apenas um painel de cada 

galpão (K2 e K3) foi dotado de sistema deslizante em duas folhas para permitir a ligação 

entre os galpões através do jardim. Os muxarabis também estão presentes nos 

fechamentos fixos das extremidades desse corredor–jardim. 

O prédio do engenho foi reformado para que pudesse receber o Memorial da Imigração 

Japonesa. Esse espaço, conquistado duramente durante as discussões do programa, revela 

a presente participação dos descendentes dos imigrantes. Passado o período de 

desconfiança da população local, à espera da concretização de promessas para 

recuperação do conjunto, as famílias nipo–brasileiras passaram a participar do 

empreendimento, doando objetos de uso pessoal, domésticos, religiosos, além de 

ferramentas e máquinas, documentos etc., que representam o passado e a identidade dessa 

comunidade e seus antecedentes e formaram um enorme acervo para o Memorial. 

No térreo foi disposto todo o conjunto de bens que conta a história dos imigrantes 

japoneses: são peças como arados, panelas japonesas de ferro, lamparinas, objetos de uso 

pessoal, ferramentas, fotografias. O primeiro pavimento destina–se a abrigar as obras de 

artistas plásticos japoneses, fixadas em painéis suspensos por tirantes presos à estrutura do 

forro. O segundo pavimento foi pensado para se tornar uma biblioteca e centro de 

documentação, algo que não se concretizou. Em visita ao local97, constatou–se que a 

pequena coleção de livros existente encontra-se no pavimento térreo, em uma pequena 

mesa ao lado do balcão da recepção, isso porque o museu acabou crescendo e absorveu o 

espaço do segundo pavimento. Essa forma de disposição revela–se ineficiente do ponto de 

vista museográfico, pois os dois pavimentos destinados ao museu – térreo e segundo 

pavimento – estão separados pelo pavimento das obras de arte. 

                                                             
97 Visita realizada pela autora em 28 de fevereiro de 2008. 
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Internamente, os pavimentos são ligados por escadas de madeira, recuperadas conforme 

modelo existente. Para adequar–se às legislações de acessibilidade, um elevador foi 

colocado do lado externo, junto à fachada leste do prédio. Mais uma vez, os arquitetos 

deixam a marca da contraposição, ao executar o elevador como um corpo novo anexo ao 

edifício antigo – uma caixa com fechamento metálico pintada de vermelho. Na mesma 

parede em que se encontra o elevador, havia a previsão de se anexar outro volume com as 

mesmas características da caixa que o acomoda, mas com a função de abrigar sanitários, 

copa e casa de máquinas. Por falta de verba, esses elementos não foram executados. Por 

fim, um pequeno vazio central promove a integração entre o térreo e o primeiro pavimento. 

Ainda no térreo, no volume menor em anexo, funciona (ou deveria funcionar) uma cozinha e 

sanitários para uso do público. Junto a ele, disposto perpendicularmente, os arquitetos 

criaram um refeitório, com fechamentos leves em painéis de muxarabi e cobertura em laje 

de concreto. Os painéis podem ser abertos e integrados ao espaço sob a marquise. Mas o 

refeitório é inexistente e os sanitários são utilizados pelos seguranças e funcionários do 

local, gerando um problema para o prédio do museu que acabou ficando sem eles para fim 

de uso público. 

Todas as intervenções construtivas do prédio do engenho seguem os mesmos princípios 

presentes nos galpões: recuperação de caixilhos, substituição de portas de madeira, 

tratamento das alvenarias de tijolos aparentes. O assoalho de madeira foi recomposto 

conforme o existente e todo o telhado refeito com telhas de barro tipo capa e canal. 

A estrutura metálica interna original foi recuperada e reforçada, seguindo as recomendações 

do engenheiro Jaime Jorge Bechara98. 

                                                             
98 “a estrutura interna do edifício do museu está apoiada nas vigas e pilares metálicos que se apoiam na 
fundação. Porém, todo o perímetro está apoiado diretamente nas alvenarias de tijolo maciço de barro das 
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Ao conceberem uma marquise de concreto aparente atirantada, como releitura e referência 

do antigo avarandado, os arquitetos ampliam a ideia e a prolongam para o espaço entre os 

galpões e o engenho. A própria cobertura do refeitório é um braço dessa marquise.  

Um dos primeiros projetos executivos previa instalações de ar condicionado para a 

edificação do engenho e para as salas da aula dos galpões K3 e K4. Para isso, seriam 

incorporadas à fachada (uma na fachada sul do engenho; quatro na fachada norte dos 

galpões K3 e K4) cinco torres ortogonais soltas do chão através de base de concreto tipo 

cogumelo e fechamento superior em laje de concreto. O fechamento lateral seria em painéis 

isoparede panisol. Durante as obras, o consultor de ar condicionado propôs a execução de 

uma central única de ar condicionado implantada em um pequeno volume branco no jardim. 

Segundo Marcelo Ferraz, “a gente achou que, de certa forma, acabou limpando e era um 

problema a menos com o Condephaat”99.  

Faz parte do projeto a construção de um edifício novo – o Teatro e a recuperação das 

margens do Rio Ribeira do Iguape – o Parque Beira Rio – este último não implantado em 

sua totalidade. 

 
 
 

                                                                                                                                                                                              
paredes. Isso confina a estrutura e trava, fazendo com que qualquer carga horizontal seja absorvida pelas 
alvenarias externas. Isso explica o fato de pilares esbeltos como do 1º ao 2º pavimento, assim como ligações 
entre vigas e pilares resistam, pois só prendem os pilares na posição. O problema principal é que essas 
alvenarias externas são antigas e há sinais de deterioração. Apesar de constar no trabalho arquitetônico a 
recuperação dos tijolos, sugerimos retirar a responsabilidade das alvenarias externas, criando 
contraventamentos horizontais sob a estrutura do 1º e 2º pavimentos, assim como reforçar os pilares e refazer as 
ligações entre vigas e pilares para que estes absorvam esforços”. Fonte: Relatório de verificação estrutural de 
edifício existente. Março, 1998. Fonte: Acervo do escritório Brasil Arquitetura. 
99 Depoimento do arquiteto Marcelo Ferraz em entrevista à autora, dia 07 de abril de 2008. 

Figura 161 – Foto antiga da conjunto KKKK – 
detalhe do avarandado existente. Fonte: SEGAWA, 

2002, p. 19. 
Figura 162 – Atual marquise de ligação dos 

galpões KKKK. Foto da autora 
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Biblioteca Cassiano Ricardo, detalhe da fachada. Foto da autora 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Teatro Municipal de São José dos Campos SP. 

Ano de construção: 1909. 

Localização: Rua Quinze de Novembro, 99, São José dos Campos SP. 

Autor do projeto: autoria atribuída ao Major De Finis em colaboração com o mestre de 

obras local, Graciano Fachini.100 

Uso original: Rua Quinze de Novembro, 99, São José dos Campos SP. 

Materiais e técnicas construtivas: desconhecidas. 

Estado de conservação: ruim. 

Vínculo de tutela: municipal (1986). 

Características arquitetônicas: a edificação, localizada em lote de esquina, possui planta 

retangular dividida em dois pavimentos. Os aspectos compositivos do Teatro Municipal são 

pouco conhecidos, pois não foi encontrada documentação de referência. Pelo próprio uso 

original, e pela existência de divisão interna, acredita-se que a porção frontal do edifício, 

voltada para a rua principal, destinava-se ao foyer e as demais áreas à plateia e palco. Nos 

fundos da edificação, existe um pequeno anexo de um pavimento, porém não se pode 

precisar sua origem e utilização. Externamente, a edificação é composta por aberturas 

retangulares na fachada frontal e também lateral, porém alternadas com pares de óculos 

entre cada uma das janelas. A decoração externa é simples e resume-se a molduras nas 

vergas e ornamentos na platibanda. 
                                                             
100 Projeto concilia linguagens arquitet6onicas distintas no restauro de uma biblioteca em prédio tombado. 
Projeto, São Paulo, n. 225, out. 1998, p. 46. 
 

Figura 164 – Antigo Teatro Municipal de São José dos 
Campos. Fonte: 

<http://www.oliveiradescendestes.blogspot.com> 
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Cronologia: 

1º) Realização da obra 

1909 – construção do Teatro Municipal da cidade. 

2º Vida da obra 

1934 – o prédio é adquirido pela Prefeitura de São José dos Campos. 

1948 – o teatro passa a ser utilizado como Câmara Municipal; acréscimo de laje dividindo o 

prédio em dois pavimentos. 

1968 – o prédio passa a ser utilizado pela recém criada Biblioteca Cassiano Ricardo. 

3°Intervenção 

1995 – intervenção no monumento. 

Projeto premiado na 3ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, na categoria 

“Patrimônio histórico” 

 

2. Dados Principais da intervenção 

Nome atual: Biblioteca Cassiano Ricardo. 

Autores: Guilherme Lemke Motta e Antonio Luiz dias de Andrade. 
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Figuras 165 e 166 – Planta do térreo e 1º pavimento – após a intervenção. Fonte: Projeto, 1998, p.49 
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Ano do projeto: 1995-1996. 

Ano da realização: 1996-1997. 

Cliente: Prefeitura Municipal de São José dos Campos. 

Finalidade: restauro e readequação do antigo Teatro Municipal São José em biblioteca. 

Programa: biblioteca para armazenamento de 50mil volumes, auditório e áreas de apoio. 

Descrição: o partido de intervenção adotado procura preservar a edificação original como 

um contentor que recebe internamente uma estrutura nova independente da antiga, 

destinada ao novo uso.  

No edifício preexistente optou-se pela eliminação da laje do primeiro pavimento acrescida 

durante a utilização do prédio como Câmara Municipal, reconstituindo a proporção interna.  

O novo edifício, dentro do antigo, foi executado em estrutura metálica respeitando o gabarito 

do monumento existente. Esta estrutura independente dá a flexibilidade de divisão da 

edificação em um número maior de pavimentos – quatro, enquanto a edificação original 

havia apenas dois. Dessa forma, conforme o agenciamento do programa – é possível 

receber o acervo do 50mil volumes e também criar espaços de leitura. A nova estrutura 

circunda todo o prédio existente e cria um grande átrio central na área da antiga plateia do 

teatro.  

Em uma das laterais, os arquitetos criaram um edifício anexo, distante 1,50m do edifício 

antigo para abrigar a biblioteca infantil no pavimento térreo e, um auditório e sala de 

exposições no primeiro pavimento. O “anexo” é ligeiramente mais baixo que a edificação 

Figuras 167 e 168 – Croquis para o projeto de 
intervenção. Fonte: LIMA, Ana Gabriela Godinho; 

PERRONE, Rafael Antonio Cunha; FLORIO, 
Wilson, 2007, p. 8 
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preexistente, alinhando-se à face inferior do conjunto de janelas do primeiro pavimento do 

edifício preexistente.101 

Devido ao estado de degradação do telhado original, foi executado um telhado novo com o 

mesmo desenho e material (madeira) do original.  

O edifício antigo foi preservado em sua composição e materialidade externa enquanto a 

estrutura interna e o anexo foram executados com uma linguagem contemporânea, 

utilizando técnicas e materiais modernos. 

 

                                                             
101 Segundo PERRONE, GODINHO, FLÓRIO, a dupla de arquitetos utilizou como referência o conceito adotado 
nas bibliotecas de Henri Labrouste em Paris (St. Geneviève e Biblioteca Nacional). Fonte: LIMA, Ana Gabriela 
Godinho; PERRONE, Rafael Antonio Cunha; FLORIO, Wilson. O desenho como ofício – um percurso de projeto.  

Figura 171 – Isométrica do projeto de intervenção. Fonte: LIMA, Ana Gabriela Godinho; 
PERRONE, Rafael Antonio Cunha; FLORIO, Wilson, 2007, p. 8 

Figuras 169 e 170 – Vista frontal e posterior (com 
edifício novo) da Biblioteca Cassiano Ricardo. Fotos da 

autora 
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Figuras 172 e 173 – Vistas internas da Biblioteca Cassiano Ricardo. Fotos da autora 
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3. Referências bibliográficas 

LIMA, Ana Gabriela Godinho; PERRONE, Rafael Antonio Cunha; FLORIO, Wilson. O 
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tombado. Projeto, São Paulo, n. 225, p. 46-49, out. 1998. 

 

4. Apoio 

Visita à obra, 2014. 

 

 
 
 

 







192 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Moreira Salles, entrada principal. Foto da autora 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Residência Walter Moreira Salles. 

Ano de construção: 1951. 

Localização: Rua Marquês de São Vicente, 476, Rio de Janeiro RJ. 

Autor do projeto: Olavo Redig de Campos. 

Uso original: residência do embaixador, ministro e banqueiro Walter Moreira Salles. 

Materiais e técnicas construtivas: estrutura em concreto armado, alvenaria de tijolos, 

cobertura em telhas cerâmicas. 

Estado de conservação: médio. 

Vínculo de tutela: municipal (2006 – provisório). 

Características: a residência possui planta em “U” composta por três alas distintas (social, 

privada e serviços) que se agrupam ao redor de um pátio. O partido arquitetônico opta pelo 

uso da estrutura independente dos painéis de fachada, dando liberdade compositiva para as 

aberturas: na fachada principal um painel de elementos vazados separa o espaço 

avarandado da circulação principal de acesso; brises verticais e horizontais juntamente com 

a adoção de muxarabis e treliças de madeira complementam o desenho externo, em um 

jogo de cheios e vazios proporcionado pelas diferentes texturas e também enriquecido pelo 

uso do revestimento em pedra. As duas extremidades da planta são ligadas por uma 

cobertura em laje ondulada. Completam a paisagem, o jardim e o painel de azulejos, ambos 

projetados por Burle Marx.  

 

 

Figura 174 – Instituto Moreira Salles. 
Fonte: <http;//www.ims.com.br> 
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Cronologia: 

1º) Realização da obra 

1951 – construção da residência pela Construtora J. Lyra. 

2º) Vida da obra 

1990 – fundação do Instituto Moreira Salles. 

3°) Intervenção 

1995 – intervenção no monumento e restauro do jardim.102 

 

2. Dados Principais da intervenção 

Nome atual: Instituto Moreira Salles. 

Autores: Maria Luíza Dutra e Walter Menezes; Isabel Duprat (paisagismo) e Luiz Machado 

(responsável pela obra). 

Ano do projeto: 1995. 

Ano da realização: 1999. 

Cliente: Instituto Moreira Salles. 

Finalidade: restauro e adaptação da residência para instalação do Instituto. 

Programa: recepção, guarda-volumes, quatro salas de exposição, duas galerias 

expositivas, biblioteca para 5000 volumes com reserva técnica, sala de recepção/reunião, 

setor administrativo, coordenação, diretoria, sala de pesquisa, auditório/sala de cinema com 

                                                             
102 A responsável pela restauração do jardim foi a arquiteta Izabel Duprat. 

Figuras 175 e 176 – Fachadas do Instituto 
Moreira Salles. Fotos da autora 
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capacidade para 120 pessoas, sala de aula para 80 pessoas, ateliê infantil, reserva técnica 

da pinacoteca, pavilhão de hóspedes para conferencistas/curadores/montadores/técnicos, 

loja, cafeteria, cozinha, refeitório de funcionários, lavanderia, sanitários públicos, vestiários 

de funcionários, casa de apoio à administração, depósitos, quatro áreas de estacionamento 

e jardins. 

Descrição: quando os arquitetos iniciaram as pesquisas prévias para o conhecimento do 

monumento e início do projeto, a edificação encontrava-se sem uso há pelo menos 15 anos. 

Nesse momento, foi detectado um avançado processo de deterioração e inadequação das 

instalações e uma série de reformas que comprometeram seu aspecto original.103 

A postura adotada foi “assumir um compromisso com a qualidade da arquitetura do conjunto 

e não com o projeto original da residência. A identificação dos elementos representativos da 

ideia essencial do projeto”104 norteou a intervenção no monumento. 

A necessidade de instalação do sistema de ar condicionado foi solucionada com o 

aproveitamento do vão entre o telhado com telhas de barro e a laje de concreto; os grandes 

salões de recepção da residência permitiram a sua adequação local de exposição; a 

biblioteca foi preservada com o seu uso original assim como as áreas de apoio (copa e 

cozinha). 

Os dormitórios foram unificados para a criação de uma área mais ampla dando condições 

para o uso expositivo; no antigo salão se jogos foi criado um auditório. A impossibilidade de 

implantar um auditório enterrado, devido as características rochosas do solo, originou um 

                                                             
103 DUTRA, Maria Luíza; MENEZES. Walter Arruda. Instituto Moreira Salles – Rio de Janeiro. Projeto e Obra de 
Restauro, Reforma e Adaptação. 3º Seminário Do.co.mo.mo Brasil, São Paulo 8 a 11 de dezembro de 1999. 
Disponível em http://www.docomomo.org.br/seminario%203%20pdfs/subtema_B1F/Maria_dutra.pdf. Acesso em 
01 ago. 2013, p. 5. 
104 Ibidem,.p.6. 

Figuras 177 e 178 – Pátio interno e vista do 
painel de Burle Marx. Fotos da autora 
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volume na fachada original da edificação. Houve a eliminação dos acréscimos que não 

faziam parte da edificação original. Para proporcionar melhores condições ao novo uso, as 

novas instalações de incêndio, segurança, abrigo de subestações, chillers e casa de 

máquinas foram introduzidos na casa aproveitando o vão entre laje e telhado e também, 

áreas de apoio. 

 

  

Figura 179 – Planta do Instituto Moreira Salles. 
Fonte: www.ims.com.br 
 

 
Legenda: 

 
1. Jardim Geométricos 
2. Cobogó 
3. Recepção 
4. Loja 
5. Café 
6. Sala1 
7. Sala 2 
8. Sala de Azulejo 
9. Sala 3 
10. Cinema/auditório 
11. Sala 4 
12. Educativo/Ateliê 
13. Sala de aula 
14. Pequena galeria 
15. Galeria Marc Ferrez 
16. Acervo e Sala de Pesquisa 
17. Sanitários 

Estacionamento 
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Figura 180 – Jardim do Instituto Moreira Salles. 
Fotos da autora Figura 181 – Terraço do Instituto Moreira Salles. 

Fotos da autora 
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3. Referências bibliográficas 
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Acesso em 01 ago. 2013. 

 

4. Apoio 

Visita à obra, 2014. 

Documentário “Santiago”, direção e texto: João Moreira Salles. Filme sobre Santiago, o 

mordomo da família Moreira Salles por 30 anos (1956-1986). Rio de Janeiro: Video Filmes, 

2009. 

Site:<http://www.ims.com.br>. 
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Parque das Ruínas, fachada. Foto da autora 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Residência de Joaquim Murtinho. 

Ano de construção: final do século XIX. 

Localização: Rua Murtinho Nobre, 169, Rio de Janeiro RJ. 

Autor do projeto: desconhecido. 

Uso original: residência de Joaquim Murtinho, herdada pela sobrinha Laurinda Santos 

Lobo. 

Materiais e técnicas construtivas: devido ao estado de degradação da obra e diante da 

falta de documentação, sabem-se, por visita ao local, que foram utilizados na construção 

alvenaria de tijolos, muros de pedra e estruturas em madeira. 

Estado de conservação: ruína. 

Vínculo de tutela: não é tutelado em nenhuma instância. 

Características: a edificação possui planta em cruz, formada por porão, térreo, primeiro e 

segundo pavimentos, sendo este último situado na porção central da planta. A fachada 

principal possui um espaço avarandado no pavimento térreo ladeado por colunas dispostas 

aos pares. As quatro fachadas são arrematadas por frontão curvo e pináculos nas 

extremidades. Na lateral esquerda da fachada principal localiza-se uma pequena torre, 

porém não se conhece seu uso original. 

Cronologia: 

1º) Realização da obra 
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Final do século XIX – construção da residência pelo ministro do governo Campos Sales, 

Joaquim Murtinho. 

2º) Vida da obra 

1911 – a residência passou, por herança, à Laurinda Santos Lobo, sobrinha do ministro. 

1930 – início de sucessivas reformas e acréscimos na edificação. 

  

Figuras 182, 183 e 184 – Fotos da Residência de Joaquim Murtinho após o 
abandono. Fonte: Acervo do escritório do arquiteto Ernani Freire 
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1946 – morte da proprietária. 

1946 à 1961 – os pais de Laurinda vivem na residência até a sua morte. 

1961 à 1965 - a Sociedade Hahnemanniano assume a manutenção da edificação e coleção 

da Laurinda Santos Lobo, porém não consegue mantê-la por muito tempo. A residência é 

então abandonada, saqueada e ocupada por população de baixa renda, chegando ao 

estado de degradação e ruína. 

1979 – a residência é desapropriada pela Prefeitura do Rio de Janeiro para a criação de um 

Parque Público. 

3°) Intervenção 

1993 – o prefeito Cesar Maia cria o Parque das Ruínas. 

1995 – licitação para o desenvolvimento do projeto. 

 

2. Dados Principais da intervenção 

Nome atual: Parque das Ruínas. 

Autores: Ernani Freire e Sônia Lopes. 

Ano do projeto: 1995. 

Ano da realização:1997. 

Cliente: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (Fundação de Parques e Jardins), Governo 

Federal e Ministério da Cultura. 

Finalidade: restauro das ruínas da edificação de Laurinda Santos Lobo e criação de um 

Parque unindo esta edificação à sua vizinha, a Chácara do Céu/Museu Castro Maia.  
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Programa: foi sendo delineado de acordo com a intervenção no monumento. 

Descrição: a dupla de arquitetos preservou as ruínas tal como foram encontradas, em sua 

arquitetura original, com as marcas do degrado e deterioração. Os componentes 

construtivos, estruturais e decorativos foram consolidados e recuperados de forma a dar 

condições à criação da nova espacialidade pretendida com a intervenção.  

Os arquitetos criaram passagens e passarelas metálicas no interior na edificação e também 

fora dela, para que o visitante pudesse circular por entre os remanescentes do monumento. 

Foi realizada uma releitura da cobertura, executada em estrutura metálica e vidro, 

transformando o último pavimento em um mirante, que permite vista privilegiada do Rio de 

Janeiro.  

A existência do porão permitiu a criação de uma nova ala, no mesmo nível, que abriga um 

auditório para 100 pessoas. A edificação ainda é composta por sala de exposições 

temporárias, copa, cafeteria, administração, sanitários. 

 

3. Referências bibliográficas 

 

CZAJKOWSKI, Jorge (org.). Guia de arquitetura eclética no Rio de Janeiro/Centro de 

Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Casa da Palavra: Prefeitura da 

Cidade do Rio de Janeiro, 2000. 

Obra do tempo. Parque das Ruínas. Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, n. 78, p.83-84, 

jun. 1998. 
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Figura 185 – Implantação do Parque das Ruínas. 
Fonte: Acervo do escritório do arquiteto Ernani Freire 
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Figuras 186 e 187 – Plantas do pavimento semi enterrado e do terraço, após a 
intervenção. Fonte: Acervo do escritório do arquiteto Ernani Freire 
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Figuras 188 e 189 (acima e à direita) – Vista interna e 
externa da residência após a intervenção. Fotos da autora 

 
Figura 190 – Corte da residência após a intervenção 
Fonte: Acervo do escritório do arquiteto Ernani Freire 
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4. Apoio 

Visita à obra, 2014 

Acervo do escritório do arquiteto Ernani Freire 

Site: www.oguialegal.com/08-laurindasantos.htm 
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Centro Cultural dos Correios, vista geral. Foto da autora 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Agência Central dos Correios e Telégrafos. 

Ano de construção: 1918-1922. 

Localização: Rua Líbero Badaró, 595, Centro, São Paulo SP. 

Autor do projeto: Escritório Ramos de Azevedo: projeto de Dominiziano Rossi e Felisberto 

Ranzini. 

Uso original: agência central dos Correios. 

Materiais e técnicas construtivas: estrutura de concreto e alvenaria de tijolos. 

Estado de conservação: bom . 

Vínculo de tutela: municipal (1992); estatal (1997). 

Características arquitetônicas: a edificação ocupa praticamente todo o lote e tem sua 

implantação voltada para três frentes: a Av. São João, o Vale do Anhangabaú e a antiga 

Rua do Seminário. Pode-se dividir a planta em duas porções: uma, de forma retangular, com 

cinco pavimentos, formando o volume situado na esquina da Av. São João e Vale do 

Anhangabaú; a outra, de forma trapezoidal, formando um volume mais baixo com três 

pavimentos.105 

A construção, erguida em concreto, obedece à divisão clássica com base, corpo e 

coroamento e avanço dos corpos laterais, que pode ser observado na fachada voltada para 

o Vale do Anhangabaú. Toda ornamentação externa e interna segue o estilo eclético. O 
                                                
105 De acordo com Margareth da Silva Pereira, com a construção da sede na capital paulista, os Correios e 
Telégrafos atingem a maturidade tanto em relação ao programa como no partido arquitetônico adotado. Fonte: 
PEREIRA, Margareth da Silva. Os correios e telégrafos no Brasil, um patrimônio histórico e arquitetônico. São 
Paulo: MSP/Empresa Brasileira de correios e Telégrafos, 1999, p. 86. 
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acesso principal é marcado pela marquise em ferro situada no centro da composição. A 

caixilharia foi executada pelo Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. 

O programa da agência dividia, internamente, a edificação em repartições dos Correios e 

dos Telégrafos de forma independente e com acessos separados.  

Cronologia: 

1º) Realização da obra 

1918-1922 – projeto e construção da Agência Central dos Correios, como parte do programa 

de desenvolvimento para a cidade de São Paulo proposto no final dos anos 1910, início dos 

anos 1920. Dentre outras melhorias, o programa previa a reurbanização da área central – 

incluindo a construção do Palácio das Indústrias e do Mercado Central –, a urbanização do 

Vale do Anhangabaú e da Várzea do Carmo, a construção do Parque D. Pedro II e a 

reforma da Praça da Sé.106 

2º) Vida da obra 

Durante sua existência, passou por três reformas que alteraram sua configuração original: 

fechamento das claraboias de iluminação, criação de mezanino no saguão, construção de 

piso falso no primeiro andar, fechamento de arcos e janelas internas, construção de paredes 

internas, construção de anexos nos fundos e alterações nas elevações.107 

 

 

                                                
106 REIS FILHO, Nestor Goulart. Dois Séculos de projetos no estado de São Paulo: grandes obras e urbanização. 
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Imprensa Oficial, 2010, vol. 2, p. 106 
107 Concurso para a Reciclagem dos Correios. Finestra/Brasil, São Paulo, ano 2, n.7, out./dez. 1996, p-28. 
 

Figuras 191 e 192 – Foto histórica da Agência 
Central dos Correios e desenho da fachada. 

Fonte: REIS, vol 2, 2010, p. 106 
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3°)Intervenção 

1996 – realização de Concurso de Arquitetura Nacional para a Reciclagem do Prédio da 

Agência Central realizado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). 

Investimento de R$ 12 milhões.  

Figura 193 – Corte original da Agência Central dos Correios 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal – em exposição no Centro Cultural dos Correios 
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Figuras 194 e 195 – Plantas originais da 
Agência Central dos Correios. Fonte: 
Arquivo Histórico Municipal – em 
exposição no Centro Cultural dos 
Correios 

 

Figuras 196 e 197 – Plantas originais da 
Agência Central dos Correios. Fonte: 
Arquivo Histórico Municipal – em 
exposição no Centro Cultural dos 
Correios 
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2. Dados Principais da intervenção 

Nome atual: Centro Cultural dos Correios. 

Autores: Catherine Otondo, Ana Paula Pontes, Cristiane Muniz, Fernanda Bárbara, 

Fernando Viégas, Fábio Valentim (estes quatro últimos formam o escritório Una Arquitetos) 

e Gustavo Moura (estudante). 

Ano do projeto: 1996. 

Ano da realização: 2002-2006.108 

Cliente: ECT.  

Finalidade: realização de concurso para modernização da então Agência Central dos 

Correios e Telégrafos e adaptação da edificação para implantação de Centro Cultural 

destinando 5.000,00m² para a agência propriamente dita e 7.000,00m² para criação de um 

Centro Cultural.109 

Programa: espaços destinados a filatelia, convenções, atividades culturais, biblioteca, teatro 

com capacidade para 500 pessoas, dois auditórios, seis salas de usos múltiplos, salas para 

exposição, Museu dos Correios e Telégrafos, bar e restaurante, lojas e espaços 

administrativos. 

Descrição: a proposição do concurso previa a preservação do edifício, sua atualização 

tecnológica para receber as novas funções e a construção de um edifício novo nos fundos 

do lote. Deveriam ser apresentadas propostas que “respeitassem a integridade das 
                                                
108 As obras foram paralisadas por solicitação do Ministério Público em 2005 e subsequente aprovação do 
projeto no Departamento de Patrimônio Histórico (DPH). Fonte: GALLO, Ricardo. Após 8 anos, Correios reabrem 
sua 1ª agência. Folha de S. Paulo. São Paulo, sexta-feira, 24 março de 2006. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2403200615.htm>. Acesso em 24 nov 2014. 
109 Reciclagem do Edifício dos Correios concilia preservação e renovação. Projeto Design, São Paulo, n.207, abr. 
1997. 

Figuras 198 e 199 – Proposta da equipe vencedora 
Fonte:<http://revistamdc.files.wordpress.com200812m

dc03-prj04.pdf> 
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fachadas e da volumetria principal (faces Anhangabaú e São João) e propiciassem a 

permeabilidade de visuais e de fluxos entre as áreas internas e externas”.110  

As cinco propostas vencedoras foram: 

1° lugar: equipe formada pelos arquitetos Catherine Otondo, Ana Paula Pontes, Cristiane 

Muniz, Fernanda Bárbara, Fernando Viégas, Fábio Valentim e Gustavo Moura (estudante).  

Segundo a comissão julgadora: 

O trabalho da equipe vencedora valoriza a permeabilidade do edifício ao 

estender o espaço público ao seu interior. Sua posição geográfica, 

numa vertente do vale, definiu a localização dos três acessos em cotas 

distintas: Vale do Anhangabaú, Avenida São João e Beco do Piolim. As 

qualidades específicas do edifício nortearam as intervenções, tanto nas 

construções como nas demolições. A requalificação interna do prédio e a 

interligação dos acessos levaram a equipe a propor um grande vazio central 

configurado pelas galerias conexas e por uma cobertura transparente, 

inaugurando nova dinâmica no espaço interno. Nesse grande vazio se 

insere o sistema de circulação, interligando os diversos níveis com escadas 

rolantes. São restaurados o saguão da entrada e todas as fachadas 

externas. A construção de um novo prédio, com salas de espetáculo, os 

demais equipamentos do espaço cultural e uma praça elevada, completa o 

partido, requalificando funcionalmente o edifício original.111 

  

                                                
110 Reciclagem do Edifício dos Correios concilia preservação e renovação. Projeto Design, São Paulo, n.207, abr. 
1997, p. 58. 
111 Ibidem, p. 58. 
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Figuras 200 e 201 – Corte mostrando a intervenção 
e inserção urbana da edificação. Fonte: Projeto 

Design, n.207, 1997, p. 59 
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Figuras 202 e 203 – Plantas do térreo e 1º pavimento 
Fonte: Projeto Design, n.207, 1997, p.59 
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Figura 204 – Salão interno da Agência dos Correios antes da intervenção 
Fonte: PEREIRA, 1999, p. 93 

 

Figura 205 – Salão interno da Agência dos Correios depois da intervenção 
Foto da autora 
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Figura 206 – Saguão da Agência dos Correios antes da intervenção 
Fonte: Arquivo Histórico Municipal – em exposição no Centro Cultural dos 

Correios 

 

Figura 207 – Saguão da Agência dos Correios depois da intervenção 
Foto da autora 
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Os demais participantes classificados nos 2º, 3º, 4º e 5º lugares são apresentados abaixo: 

2° lugar: equipe formada pelos arquitetos Maria Crisitna Wolff de Carvalho, Fábio Penteado, 

Marcos Carrilho, Teru Temaki e César Sampedro. 

Para a comissão que julgou as propostas, 

O projeto classificado em segundo lugar baseia-se em duas grandes linhas 

estruturadoras: promover a interligação do vale do Anhangabaú com o 

Largo do Paiçandu, através do Beco do facilitar a circulação e integrar 

visualmente todos os ambientes. A associação desses dois elementos 

permite trazer o espaço público para dentro do prédio [...] A claraboia 

existente, reduzida e acanhada, foi ampliada às últimas consequências. As 

fachadas voltadas para os poços de ventilação e para o pátio interno 

passam a constituir os elementos formadores de um novo cenário. São, 

portanto, as do próprio edifício que retomadas e valorizadas, ganham novo 

sentido e função. A proposta contempla a adaptação da antiga agência aos 

novos usos de um moderno centro cultural.112 

3° lugar: equipe formada pelos arquitetos José Francisco X. de Magalhães, José Magalhães 

Jr. e Mário Figueroa. 

De acordo com a comissão, 

A proposta valoriza a integração do edifício com o seu entorno. Além da 

importância dada aos acessos diretos através dos calçadões do 

Anhangabaú e da Avenida São João, foi enfatizado o acesso pelo Beco do 

Piolim, que liga o prédio ao Largo do Paiçandu. A instalação de um novo 

conjunto de escadas rolantes que unem o mezanino ao primeiro pavimento 

                                                
112 Reciclagem do Edifício dos Correios concilia preservação e renovação. Projeto Design, São Paulo, n.207, abr. 
1997, p. 60. 

Figuras 208 e 209 – Corte e perspectiva do 
2o.lugar. Fonte: Projeto Design, n.207, 1997, p.60 
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permitiria a permeabilidade do percurso no interior do edifício, desde o Beco 

até o Anhangabaú. A possibilidade de construção da garagem subterrânea 

(605 vagas) sob o Largo do Paiçandu, já projetada pela Emurb, supriria a 

necessidade de estacionamento no local, contribuindo também para a 

melhoria desse novo eixo de circulação de pedestres. Os arquitetos 

procuraram ordenar o espaço interno. Para isso, estabeleceram uma 

sequência de espaços inter-relacionados que se abrem para o exterior, 

exploram transparências e luminosidade, procuraram equilibrar arquitetura e 

ornamento, com restauro do interior nos aspectos mais característicos do 

projeto original. A intervenção respeitaria as recomendações da Carta de 

Veneza. O novo edifício do conjunto de auditórios, situado na área dos 

fundos, assim, como os novos elementos dentro do edifício eclético (escada 

rolantes e elevadores), se expressaria com uma linguagem contemporânea. 

A intervenção não alteraria as características fundamentais do edifício 

original: volume, gabarito, proporções, modenatura ritmo das envasaduras e 

ornamentos.113 

4° lugar: equipe formada pelos arquitetos Hector Vigliecca, Luciene Quel, Rita Meireles, 

Beatriz P. Correa e Ricardo Dourado (estudante). 

No entender da comissão julgadora, 

Para os autores do projeto classificado em quarto lugar, as transformações 

urbanas devem ser consideras sobreposições, camadas arqueológicas 

onde cada transformação será uma herança permanente, destinada a 

testemunhar as aspirações e ambições pessoais ou coletivas. Os 

monumentos, em virtude das constantes transformações sofridas no tempo, 

                                                
113 Reciclagem do Edifício dos Correios concilia preservação e renovação. Projeto Design, São Paulo, n.207, abr. 
1997, p. 61. 

Figuras 210 – Corte 3o.lugar. Fonte: Projeto 
Design, n.207, 1997, p.61 

 

Figuras 211 – Corte 4o.lugar Fonte: Projeto 
Design, n.207, 1997, p.62 

 



223 
 

tornam-se referências do entorno urbano. O edifício dos Correios seria 

público apenas por sua representação arquitetônica. O projeto propõe torná-

lo público pela sua condição urbana. Transforma-se o objeto vitruviano 

isolado em parte vital de um território de maior abrangência pela introdução 

de um novo espaço público que multiplica e potencializa as possibilidades 

de uso simultâneo. A proposta enfatiza a coexistência das intervenções 

evitando um projeto de mimese ou uma contextualização formalista [...] Ele 

estimula essa condição através da diversificação dos acessos, da 

velocidade dos sistemas de circulação vertical e da variedade de opções de 

concatenação física dos espaços.114 

5° lugar: equipe formada pelos arquitetos Maria do Carmo Vilariño, Fábio Muniz Gonçalves 

e Luís Mauro Freire. 

Pela avaliação da comissão que julgou as propostas, 

A proposta que ficou em quinto lugar implantou a nova agência dos Correios 

no antigo edifício com acesso principal pela Avenida São João e o centro 

cultural no edifício que se volta para o Anhangabaú. O projeto organiza-se 

ao redor de um grande espaço central, iluminado por ampla cobertura em 

shed, e um grande caixilho que lhe dá continuidade, abrindo dois terços da 

fachada dos fundos. Ele permite a entrada de luz e a ampliação do espaço 

interno pela apropriação física e visual das áreas posteriores. No térreo 

ficariam o acesso da agência dos Correios, as lojas e uma parte das 

exposições, de acesso mais franco. Uma escadaria larga ligaria o térreo ao 

mezanino, onde ficariam o teatro e a biblioteca, e de onde se veriam todos 

os demais espaços do centro cultural, como um convite à visitação. O 

                                                
114 Reciclagem do Edifício dos Correios concilia preservação e renovação. Projeto Design, São Paulo, n.207, abr. 
1997, p. 62. Figuras 212 e 213 –  Perspectiva e Corte 4o.lugar. 

Fonte: Projeto Design, n.207, 1997, p.63 
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mezanino daria continuidade à praça descoberta, um refúgio silencioso no 

agitado Centro de São Paulo. Esse pátio seria também a extensão do foyer 

e do teatro. O projeto arremata o Beco o Piolim com um pátio de distribuição 

e acolhida [...] Uma intervenção clara e radical transformaria um edifício 

marcado por sua compartimentação burocrática em um espaço amplo, 

iluminado e integrador, que articula os novos usos propostos, as várias 

possibilidades de acesso e suas relações urbanas, físicas ou visuais.115 

 

O projeto vencedor, executado com algumas modificações em relação ao que foi 

apresentado no concurso, unifica dois pátios internos (o vão que interliga todos os 

pavimentos e uma área de ventilação) inserindo uma grande claraboia: a cobertura em 

estrutura metálica e vidro. Pequenas operações como a limpeza de acréscimos não originais 

do monumento, adoção de pisos translúcidos que permitem a iluminação entre ambientes, 

incorporação de escadas rolantes116 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Estação Júlio Prestes – hall central. 

Ano de construção: 1926-1938. 

Localização: Praça Júlio Prestes, 16, Santa Cecília, São Paulo SP. 

Autor do projeto: Christiano Stockler das Neves. 

Uso original: estação de trens da Cia. Sorocabana. 

Materiais e técnicas construtivas: alvenaria de tijolos e concreto armado, vitrais da Casa 

Conrado (estação); estrutura metálica (gare). 

Estado de conservação: bom. 

Vínculo de tutela: estatal (1999). 

Características arquitetônicas: a estação foi implantada ao longo das ruas Cleveland e  

Mauá e é composta pela gare e o prédio da estação em continuidade ao posicionamento da 

gare.  

A gare é composta por uma cobertura de 206,00m de comprimento por, aproximadamente, 

44,00m de altura. Possui estrutura metálica em tesoura de alma plena, com desenho de 

arco ogival, importada da Alemanha. 

Entre a gare e a estação propriamente dita está o concourse, um saguão que ocupa toda a 

largura do edifício e que faz a ligação entre ambas edificações. O concourse possui 

cobertura metálica, mas tem forro em estuque, semelhante ao do hall. Era nesse espaço 

que se situavam as bilheterias, locais de espera e serviços de apoio. Tem ligação direta com 

o exterior através de escadaria e possui pé-direto duplo. 
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Figura 214 – Estação Sorocabana na inauguração. Fonte: SOUKEF JR, 2001, p.86 



231 
 
  

Figura 215 – Corte Transversal da 
Estação Sorocabana onde se pode notar 
o desenho da cobertura do Grande Hall. 

Fonte: MARCO; ZEIN; 2007, p.21 
 

Figura 216 – Corte Longitudinal da 
Estação Sorocabana onde se pode notar 
o desenho da cobertura do Grande Hall. 

Fonte: MARCO; ZEIN; 2007, p.20 
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O prédio da estação é composto por um grande espaço central denominado Grande Hall, 

ladeado por dois outros halls menores contíguos a eles e espaços segmentados no entorno 

desses pátios centrais. A extremidade da edificação oposta à gare tem planta triangular 

arredondada e é separada da edificação principal, de planta retangular, por uma passagem 

de veículos. Essa extremidade marca a esquina e sua volumetria é acentuada pela torre do 

relógio.  

Em 1928, as obras foram suspensas devido a mudanças na administração. Foi dada 

continuidade apenas às plataformas e ao concourse, com algumas modificações, entre elas: 

o rebaixamento do pavimento térreo em função da não execução das escadarias de acesso 

ao prédio, e a não complementação dos pisos conforme projeto original.  

O projeto original também previa um terceiro pavimento com mansarda, cobertura em forma 

de zimbórios provavelmente revestidos em ardósia, como o tratamento e acabamento 

externo da cobertura do Grande Hall117. Esses elementos nunca chegaram a ser concluídos. 

A gare e o concourse foram inaugurados em 1930 e o prédio da estação – ainda que 

incompleto em relação ao projeto original – oito anos depois. 

Cronologia: 

1º) Realização da obra 

1870 – criação da Companhia Sorocabana. 

 

 

 
                                                             
117 ZEIN, Ruth Verde; DI MARCO, Anita Regina. Sala São Paulo de Concertos. Revitalização da Estação Júlio 
Prestes: o projeto arquitetônico. São Paulo: alter Market, 2001, p. 48. 
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Figuras  217 e 218 – Esquina da torre do relógio  e Fachada da Estação Sorocabana para Praça Júlio 
Prestes.  
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Figura 219 – Estação Sorocabana antes da intervenção. Fonte: SOUKEF JR, 2001, p.91 
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1892 – fusão das Companhias Ituana e Sorocabana que passa a se chamar Estrada de 

Ferro Sorocabana (EFS). 

1925 – início do projeto da Estação Inicial (Estação Júlio Prestes) pelo arquiteto Christiano 

Stockler das Neves. 

1926 – início da construção do prédio. 

1928 – suspensão das obras devido à mudança na administração. 

1938 – término das obras. 

2º) Vida da obra 

Anos 1970 – a Ferrovias Paulista S/A (FEPASA) passou a administrar a linha férrea. 

Anos 1980 – a Estação Júlio prestes passou a ser operada pela Companhia Paulista de 

Transportes Metropolitanos (CPTM). 

Anos 1990 – o imponente edifício da Estação Júlio Prestes encontrava-se subutilizado – 

apenas a gare e o concourse eram usados como estação ferroviária. Os demais ambientes 

da edificação eram ocupados pelos escritórios da operadora. 

3°) Intervenção 

Anos 1990 – o Governo do Estado de São Paulo escolheu o prédio da Estação Júlio 

Prestes para sediar a Orquestra Sinfônica do Estado (Osesp) – na época sem sede própria 

–, por meio da implantação de uma moderna sala de concertos.  
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2. Dados Principais da intervenção 

Nome atual: Estação Júlio Prestes – Sala São Paulo. 

Autores: Nelson Dupré. 

Ano do projeto: 1997. 

Ano da realização: 1999. 

Cliente: Governo do Estado de SP. 

Finalidade: implantação da sede da Osesp dentro do conjunto de ações de intervenção em 

áreas históricas na região da Luz: Pinacoteca do Estado, Estação da Luz, Prédio do 

Departamento de Ordem Política e Social/Departamento Estadual de Ordem Política e 

Social (Dops/Deops). 

Programa: sala de concertos (plateia, palco e espaços de apoio), hall, cafeteria, 

restaurante, sanitários, loja, bilheteria, espaços administrativos, área educativa, salas de 

ensaio. 

Descrição: as primeiras iniciativas do poder público para iniciar a intervenção no prédio da 

Estação Júlio Prestes concentraram-se em levantar fundos para a restauração de 

determinados elementos da edificação. A locação dos espaços do Grande Hall e áreas 

contíguas para atividades como festas, casamentos e outros eventos, possibilitou a 

restauração da torre do relógio, sob a coordenação dos arquitetos Antônio Soukef Jr., 

Ricardo de Podestá e pelo engenheiro Emanuel von Lauenstein Masarani (então 
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Coordenador geral de recuperação e conservação do patrimônio histórico e ambiental da 

Fepasa).118 

Para a condução do projeto arquitetônico de maior vulto, ou seja, a inserção da sala de 

concertos no prédio foi contratado o escritório Nelson Dupré Arquitetura. A empresa 

americana Artec Consultants também participou como consultora da viabilidade acústica da 

empreitada.  

A ideia era utilizar o Grande Hall da Estação para implantação da Sala de Concertos e 

adaptar os espaços ao seu redor para as atividades de suporte. Foram tomadas como 

premissa de projeto as Salas de Concertos Grosser Musikvereinsaal, de Viena; Neues 

Gewandhaus, de Leipzig; Boston Symphony Hall e a Concertgebouw, de Amsterdam. 

A primeira proposta, da consultoria americana, para fins acústicos, previa um balcão corrido 

na face das colunas das fachadas internas do Grande Hall, o que prejudicaria 

consideravelmente sua característica arquitetônica de imponência e verticalidade. 

A segunda proposta, do arquiteto Nelson Dupré e do consultor brasileiro de acústica, José 

Augusto Nepomuceno, apresentava a fragmentação do balcão corrido criando pequenos 

balcões no intercolúnio, preservando a monumentalidade da concepção e os desenhos 

originais das fachadas internas do espaço. Com o desenvolvimento do projeto, os ajustes 

de disposição e altura do palco e dimensionamento do público, fizeram surgir outros níveis 

de balcões.  

 

  

                                                             
118 ZEIN, Ruth Verde; DI MARCO, Anita Regina. Sala São Paulo de Concertos. Revitalização da Estação Júlio 
Prestes: o projeto arquitetônico. São Paulo: alter Market, 2001, p. 102. 

Figura 220 – Grande Hall da Estação antes da 
intervenção. Fonte: SOUKEF JR, 2001, p.90 
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Figura 221 – Plantas da intervenção – em amarelo, o Grande Hall ocupado pela Sala de Concertos.  
Fonte: Projeto Design, n.233, 1999, p.47 
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O isolamento acústico da sala foi facilitado pela massa edificada ao redor do Grande Hall: os 

corredores e ambientes em torno do grande pátio interno foram completados com painéis e 

portas acústicas. A melhoria acústica da sala se completa com os materiais empregados 

nos revestimentos (compensado naval, madeira pau-marfim, espuma de alta densidade nas 

poltronas, revestimento com tecido sintético). O forro móvel, composto por 15 placas 

independentes, permite harmonizar a sala para diferentes tipos de eventos. 

Para fechamento do pátio projetou-se uma cobertura que resgata o desenho da original, 

pensada por Christiano Stockler das Neves, mas com desenho, tecnologia e materiais 

atuais. É uma cobertura curva, cujo volume sobressai discretamente sobre o prédio, em 

estrutura metálica e fechamento em policarbonato; sob ela, situa-se o piso técnico. 

Podemos dizer que é uma releitura do projeto original, mas jamais a sua recomposição. As 

dimensões adotadas dão as condições necessárias para abrigar o piso técnico e os forros 

móveis. 

A implantação da Sala São Paulo contou com o restauro e adaptação de ambientes 

existentes que a complementam os quais deram lugar ao foyer, ao bar, à 

bilheteria/chapelaria, ao restaurante, aos sanitários e às áreas de apoio. O projeto previu a 

recuperação de pisos, de vitrais e caixilhos originais de madeira. Em alguns corredores, 

onde os pisos de mosaico encontravam-se bastante deteriorados, optou-se por sua 

remoção: as peças em boas condições de uso foram utilizadas para o restauro de outras 

áreas de piso de igual aspecto e dimensão e, para eles, um novo piso foi elaborado, distinto 

do original. A diferença é claramente perceptível nas soleiras de transição entre um 

ambiente e outro. 

  Figuras 222 e 223 – Interior da Estação, após a 
intervenção e implantação da Sala são Paulo  

Fotos da autora 
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Figuras 224 e 225 – Interiores adjacentes à Sala São Paulo: detalhes da implantação de 
mezanino de acesso aos balcões.  Fotos da autora 
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Para acessar o “piso do mezanino” da sala, nível esse que foi criado para a sala de 

concertos, foi instalada, no interior do prédio, uma nova passagem e respectiva 

escada/elevador de acesso em estrutura metálica e de madeira.  

Além dos dois elevadores existentes no hall contíguo ao concourse, foram incluídos mais 

dois na extremidade oposta do prédio. Sabemos que essa é uma tendência geral nas 

intervenções em edifícios preexistentes, especialmente quando há a necessidade de 

atualização das condições de acessibilidade.  
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Theatro São Pedro, vista da esquina. Foto da autora 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Theatro São Pedro. 

Ano de construção: 1916-1917. 

Localização: Rua Albuquerque Lins, 207, São Paulo SP. 

Autor do projeto: arquiteto italiano Augusto Bernadelli Marchesini. Obra executada pelo 

Engenheiro Antônio Alves Villares da Silva (Construtora Siciliano e Silva). 

Uso original: Cine-Teatro. 

Materiais e técnicas construtivas: alvenaria estrutural de tijolos cerâmicos e estrutura 

metálica. 

Estado de conservação: ruim. 

Vínculo de tutela: estatal (1984). 

Características arquitetônicas: construído em estilo eclético com elementos neoclássicos 

e art nouveau, possui palco em forma de ferradura e assentos distribuídos na plateia (800 

assentos), 28 frisas, quatro filas de balcões e 28 camarotes. Possui um arranjo flexível que 

permite receber vários tipos de eventos, inclusive projeções.   

Internamente, destacam-se a escada de mármore para acesso aos camarotes e o pano da 

boca de cena foi pintado por Ernesto Ciclione119.  

A construção do teatro foi idealizada por Manoel Fernandes Lopes, investidor que tinha seu 

nome associado às casas de espetáculos e cinemas de São Paulo e Rio de Janeiro120. A 

                                                             
119 SPIEWAK, José Júlio; JORGE, Leda Maria Braga; BRAZ, Pedro José. Theatro São Pedro: resistência e 
preservação. São Paulo: Arquivo do Estado: Secretaria de Estado da Cultura, 2000, p. 18. 
 

Figura 226 – Vista externa do Theatro são 
Pedro. Fonte Guia dos Bens Culturais da 

cidade de São Paulo, 2012, p.136 
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implantação do teatro localiza-se na esquina das ruas Barra Funda e Albuquerque Lins, o 

que proporcionou a criação de dois acessos. 

Cronologia: 

1º) Realização da obra 

1917 – inauguração do Theatro São Pedro.  

2º) Vida da obra 

Anos 1920 – o Theatro passou a funcionar mais como cinema. 

1941 – reinauguração do Theatro São Pedro sob a direção da empresa Cinematográfica 

Serrador. Reforma da plateia. 

1953 – Comissão de Vistoria em Cinemas da Prefeitura Municipal de São Paulo solicita 

reformas. A estrutura foi condenada pela vistoria; a reforma alterou a inclinação original das 

águas e a exclusão do forro, elementos decorativos  sobre a platibanda. As telhas de 

“Eternit” belga foram substituídas por telhas onduladas de fibrocimento. 

1954 – reinauguração do Theatro São Pedro após reforma dos forros e telhados. 

                                                                                                                                                                                              
120 SPIEWAK, José Júlio; JORGE, Leda Maria Braga; BRAZ, Pedro José. Theatro São Pedro: resistência e 
preservação. São Paulo: Arquivo do Estado: Secretaria de Estado da Cultura, 2000, p. 26. 

Figura 227 – Fachada do Theatro São Pedro. 
Fonte SPIEWAK, 2000, p.78. 

 

Figura 228 – Plateia do Theatro São Pedro. 
Fonte Guia dos Bens Culturais da cidade de São 
Paulo, 2012, p.136 
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Figura 229 – Projeto do Theatro São Pedro na época da construção. Fonte: SPIEWAK, 2000, p.28 
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1967 – é fechado. Grupos de teatro, em especial o Papyrus, da atriz Lélia Abramo, 

começam a questionar os rumos da cultura no Brasil121. O Theatro é arrendado pelo casal 

Beatriz e Maurício Segall e pelo ator e diretor Fernando Torres. Nessa época, as paredes 

encontravam-se pintadas de rosa, os lustres do foyer e plateia foram retirados e o mármore 

da escadaria apresenta fissuras. O forro de placas japonesas havia sido substituído por forro 

de placas Duratex; os gradis com desenho Art Nouveau do balcão e galerias foi substituído 

por elementos de cimento. 

1968 – após pequenas reformas (plateia, balcão e palco) o Theatro volta a funcionar com 

pequenos espetáculos. A acústica foi executada pelo Eng. Igor Srenewesky. 

1970 – é inaugurada uma segunda sala, localizada no nível do terceiro balcão, com 

capacidade para 200 espectadores, chamada Studio São Pedro para apresentação de 

espetáculos de crítica ao regime político daquele momento. 

1971 – O Studio são Pedro é cedido ao Grupo Núcleo, após o fechamento do Teatro Arena. 

1973 – o teatro é sublocado para a Secretaria Estadual de Cultura. A Orquestra Sinfônica 

Estadual passa a ocupar o teatro. 

1974 – o Núcleo encerra suas atividades. Maurício Segall permanece na direção do teatro 

até 1981. 

1981 – início da fase de abandono. Inicio do processo de tombamento. 

1984 – desapropriação e declaração de utilidade pública. 

1987 – o teatro passou a ser responsabilidade da Secretaria de Estado da Cultura. 
                                                             
121 A história do Theatro São Pedro. Disponível em: 
< http://www.bancocultural.com.br/?option=com_content&task=view&id=345. Acesso em jul. 2013>. Acesso em 
15 nov. 2014. 
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3°) Intervenção 

Final dos anos 1980 – início dos anos 1990 – foi realizado o primeiro projeto de 

recuperação e reforma do Theatro pela Secretaria do Estado da Cultura.122 

1997 – intervenção no monumento. 

1998 – o Theatro São Pedro foi reaberto ao público. 

1999 – o projeto recebeu o prêmio Medalha de Ouro de Arquitetura Teatral da Quadrienal de 

Cenografia, Indumentária e Arquitetura de Praga. 

 

2. Dados Principais da intervenção 

Nome atual: Theatro São Pedro. 

Autores: Christina de Castro Mello e Rita Alves Vaz (Teuba Arquitetura e Urbanismo).  

Ano do projeto: 1997. 

Ano da realização: 1997 – 1998. 

Cliente: Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. 

Finalidade: recuperar o maior número de elementos arquitetônicos possíveis existentes na 

época da inauguração do teatro e adaptar o edifício aos modernos equipamentos de 

cenografia e infraestrutura, conforto acústico e térmico.123  

                                                             
122 SPIEWAK, José Júlio; JORGE, Leda Maria Braga; BRAZ, Pedro José. Theatro São Pedro: resistência e 
preservação. São Paulo: Arquivo do Estado: Secretaria de Estado da Cultura, 2000, p. 93. 
123 A história do Theatro São Pedro. Disponível em: 
<http://www.bancocultural.com.br/?option=com_content&task=view&id=345. Acesso em jul. 2013>. Acesso em 
15 nov. 2014. 
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Programa: recomposição de ornamentação; correção da inclinação da plateia; nivelamento 

do palco; instalação de novo sistema de ar condicionado; bar; circulação dos balcões; 

elevadores para o palco. 

Descrição: em função do objetivo da intervenção, o projeto teve como premissa principal, a 

recomposição dos elementos decorativos e restituição da cor original. O projeto foi guiado 

por pesquisas, levantamentos e prospecções. 

Em atendimento às novas exigências cênicas, a plateia teve sua inclinação corrigida para a 

melhoria da visibilidade assim como o palco, antes com o fundo mais alto, foi nivelado. 

O problema da entrada de luz pelas janelas da fachada lateral foi corrigido com a 

incorporação de um corredor de circulação entre balcões e sanitários, fechados por paredes. 

Também foi criado um foyer/bar no piso superior, com o mesmo formato do foyer existente 

no pavimento térreo. Neste espaço foi reconstruído o balcão que havia sido demolido, assim 

como foi recomposta a decoração com espelhos, o piso em mármore branco. Também 

foram preservados alguns remanescentes dos ladrilhos hidráulicos originais nas cores verde 

e vermelho. 

Toda área de apoio também foi reformada: o palco recebeu nova estrutura metálica para os 

equipamentos cênicos; o porão teve seu nível rebaixado, permitindo a ampliação do pé-

direito; dois elevadores foram implantados na frente do palco para acesso ao fosso da 

orquestra. Este último foi criado a partir da escavação do subsolo; também foram 

incorporados reforços estruturais na fundação. 
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Figuras 230 e 231 – Plateia antes e depois 
do restauro. Fonte: SPIEWAK, 2000, p. 76-

77; Projeto Design, n.220, p.9. 
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Figura 232 (acima) – Foyer após a intervenção. Fonte: SPIEWAK, 2000, p. 132-133 
Figura 233 (ao lado) – Foyer antes a intervenção. Fonte: SPIEWAK, 2000, p. 59 
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Figura 234 (à esquerda) – Plateia e palco durante a intervenção. Fonte: SPIEWAK, 2000, p. 92 
Figura 235 (à direita) – Palco após a intervenção. Fonte: SPIEWAK, 2000, p. 134-135 
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A cobertura foi refeita com a geometria original mas com estrutura metálica em substituição 

à madeira usada na época da construção. Foi incorporada a este novo elemento um forro 

técnico. 

Nos fundos do lote, foi prevista a construção de um edifício anexo para abrigar os camarins 

e áreas de apoio; equipamentos de ar condicionado e reservatórios de água. 

A ornamentação externa (monograma, carrancas, frontão) e interna (elementos de madeira 

e metálicos) foi refeita conforme o projeto original por analogia a antigos elementos 

existentes e através de fotografias históricas. As prospecções encontraram pinturas que 

foram restauradas. Os vidros que tiveram que ser substituídos foram importados dos 

Estados Unidos e são semelhantes aos originais. 

A nova acústica é oriunda da blindagem do forro, e da substituição das alvenarias existentes 

de tijolos comuns por alvenarias leves e blocos de concreto celular auto-clavado. 

 

3. Referências bibliográficas 

GORDINHO, Margarida Cintra. Patrimônio da Metrópole Paulistana. São Paulo: Editora 

Terceiro Nome, 2010. 

Guia dos Bens Culturais da cidade de São Paulo/Departamento do Patrimônio Histórico. 

São Paulo: Imprensa Oficial, 2012. 

A história do Theatro São Pedro. Disponível em: 

<http://www.bancocultural.com.br/?option=com_content&task=view&id=345. Acesso em jul. 

2013>. Acesso em 15 nov. 2014. 
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MACUL, Márcia. Ópera do tempo: 2º ato. Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, n. 78, jun./jul. 

1998. 

SPIEWAK, José Júlio; JORGE, Leda Maria Braga; BRAZ, Pedro José. Theatro São Pedro: 

resistência e preservação. São Paulo: Arquivo do Estado: Secretaria de Estado da Cultura, 

2000. 

Teatro São Pedro. Projeto Design, São Paulo, n.220, p. 9, mai./1998. 

 
4. Apoio 

Visita à obra, 2010 (externa). 

Acervo do escritório Teuba Arquitetura e Urbanismo. 
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Arquivo Nacional, detalhe do frontão. Foto da autora 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Arquivo Nacional. 

Ano de construção: 1858, inaugurado em 1868. 

Localização: Praça da República, 173, Rio de Janeiro RJ. 

Autor do projeto: engenheiro Teodoro Antônio de Oliveira e Antônio Francisco Guimarães 

Pinheiro. 

Uso original: Casa da Moeda. 

Materiais e técnicas construtivas: alvenaria de pedra gnaisse, alvenaria autoportante de 

tijolos cerâmicos, madeira, estrutura metálica. 

Estado de conservação: bom. 

Vínculo de tutela: federal (1938). 

Características: o conjunto, em estilo neoclássico, é composto por uma edificação principal 

(P), de dois pavimentos e porão alto; e outra edificação disposta em U (A, B e C) – ver 

legenda na página 160; também composta de dois pavimentos e formando com a edificação 

principal um pátio interno. A fachada principal da edificação P é formada por corpo central 

destacado do resto do volume, e dois corpos laterais composto cada um, em sua 

extremidade, por um plano de fachada com frontão triangular. A porção central é formada 

por colunas dóricas no térreo e colunas  jônicas no 1º pavimento; o conjunto é arrematado 

por frontão triangular. Os detalhes das fachadas são em granito. 

O saguão principal é decorado por mármores e granitos que estão presentes nas colunas e 

balaustradas da escadaria monumental. 

  

Figura 236 – Arquivo Nacional. Fonte: 
<http://www.semprerio.com/pt/home/item/61-a-

casa-da-moeda> 

Figura 237 – Arquivo Nacional. Fonte:  Foto de 
Marc Ferrez. Acervo do escritório do arquiteto 

Alfredo Brito 
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Figura 238 – Implantação. Em azul, as áreas da construção original identificadas por letras (e referenciadas no texto). Em laranja, 
edificações construídas posteriormente. Fonte: SILVA, 2003, p 32 
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O bloco C também possui a porção central da fachada destacada em relação ao plano 

principal e coroamento em frontão triangular. As fachadas secundárias (das edificações A, B 

e C) voltadas para o pátio interno possuem detalhes de pilastras, cimalhas e vergas das 

aberturas em argamassa pintada de branco. 

Nos fundos do terreno, existem outras edificações que compõem o conjunto, onde ficava a 

fábrica de cédulas da Casa da Moeda, mas que não fazem parte da intervenção. 

A cobertura é em estrutura metálica e telhas de cerâmica. 

Cronologia: 

1º) Realização da obra 

1824 – criação do Arquivo Nacional. 

1838 – regulamentação do Arquivo Nacional.124 

1853 – Joaquim José Rodrigues Torres, Visconde de Itaboraí e Ministro da Fazenda solicita 

crédito para a construção de sede própria para a Casa da Moeda.125 

1868 – inauguração da edificação . 

2º) Vida da obra 

1889 – acréscimo do segundo pavimento no bloco A. 

1904 – acréscimo do segundo pavimento no bloco B (provavelmente o bloco C foi ampliado 

na mesma época).126 

                                                             
124 O Arquivo Nacional teve como sede vários endereços no Rio de Janeiro: Secretaria do Estado de Negócios 
do Império (1840); antiga Praça do Comércio (1844); volta para o primeiro endereço em 1845; salão do Convento 
de Santo Antônio (1855); antigo edifício do Recolhimento (1870); Praça da República, 26 (1907). Fonte: 
Memorial do Projeto de intervenção. Acervo do escritório do arquiteto Alfredo Brito. 
125 Fonte: <http://www.centrodacidade.com.br/cultura/textos/moncasamoeda.htm>. Acesso em 20 jul 2013. 
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1942 – substituição de janelas do saguão por vitrais. 

1983 – transferência da Casa da Moeda para o Complexo Industrial Santa Cruz; Reformas 

para adaptação dos edifícios em Arquivo Nacional. 

1984 – as edificações passam a sediar o Arquivo Nacional. 

3°)Intervenção 

1998 – intervenção no monumento. 

 

2. Dados Principais da intervenção 

Nome atual: Arquivo Nacional. 

Autores: Alfredo Brito. 

Ano do projeto: 1998. 

Ano da realização: 2001-2002. 

Cliente: Associação Cultural do Arquivo Nacional (ACAN); 6ª CR Iphan; com patrocínio da 

Petrobras, Eletrobrás e Casa da Moeda do Brasil. 

  

                                                                                                                                                                                              
126 Memorial do Projeto de intervenção. Acervo do escritório do arquiteto Alfredo Brito. 
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Figura 239 – Programa de intervenção no conjunto. Fonte: Acervo do escritório do arquiteto Alfredo Brito 
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Figuras 240 – Plantas da Intervenção. Fonte: SILVA, 2003, p 32-33 
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Finalidade: intervenção no monumento para a instalação da sede do Arquivo Nacional com 

utilização de tecnologia avançada de arquivologia e arquitetura.127 

Programa: áreas técnicas, administrativas e culturais, distribuídos da seguinte forma: 

edifício P – hall principal, auditório, consulta, salão nobre, direção geral, exposições, apoio e 

cafeteria/livraria; edifício A – depósito, consulta e biblioteca; edifício B – depósito, auditório 

interno, núcleo de treinamento, refeitório; edifício C – depósitos. Os edifícios construídos 

posteriormente e que não fazem parte do conjunto tombado, foram reformados para receber 

os depósitos, vestiários, almoxarifado e manutenção. 

Descrição: a intervenção teve como premissa a manutenção das características 

neoclássicas do monumento e demais elementos ecléticos introduzidos ao longo da história 

das edificações. 

Os elementos de ornamentação como vitrais, luminárias, trabalhos em serralheria e cantaria 

foram recuperados e mantidos como o original. A introdução dos novos elementos 

necessários para a adaptação do novo uso exigiu ensaios tecnológicos para avaliação da 

compatibilização dos materiais. Quanto aos pisos, foram conservados os pisos originais de 

mármore e madeira e, em áreas onde estavam muito degradados, foram introduzidas tábuas 

de madeiras semelhantes as já existentes. 

No bloco P, as novas instalações ficaram embutidas, mas nos demais edifícios, foram 

deixadas aparentes (com exceção das áreas de sanitários). Onde foi necessária a 

introdução de divisórias, a solução encontrada foi a utilização de painéis leves e que 

permitem flexibilidade para a alteração do layout. 

  

                                                             
127 Memorial do Projeto de intervenção. Acervo do escritório do arquiteto Alfredo Brito. 

Figuras 241 e 242 – Porção lateral da fachada 

principal do Arquivo Nacional e vista do pátio 

central. Fotos da autora 
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Figura 243 – Ala expositiva do Arquivo Nacional onde foi deixada aparente uma faixa 

da alvenaria original como testemunho da técnica construtiva utilizada. Foto da autora 

 

Figura 244 – Vista da passarela de ligação dos prédios, anteriormente sem conexão 

interna. Foto da autora 
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Para aumentar a área das edificações, o arquiteto recorreu à introdução de estrutura 

metálica de quatro pavimentos: cada dois pavimentos correspondem a um nível das 

edificações preexistentes. Dessa forma, trabalha com uma estrutura autônoma que 

proporciona a duplicação da área de cada andar aproveitando o pé-direito elevado. 

 
3. Referências bibliográficas 

CZAJKOWSKI, Jorge (org.). Guia de Arquitetura colonial, neoclássica e romântica no Rio de 

Janeiro/Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Casa da 

Palavra: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2000. 

SILVA, Vânia. História em dois tempos. Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, n. 110, p. 28-

33, mai./2003. 

 
4. Apoio 

Visita à obra, 2011 

Acervo do escritório do arquiteto Alfredo Brito 

Site: <http://www.centrodacidade.com.br/cultura/textos/moncasamoeda.htm>.  

 

 
 
 

 

Figura 245 – Corte onde se destaca o 
sistema de intervenção adotado: em 

vermelho-edifício preexistentes; em azul-
nova estrutura. Fonte: Acervo do escritório 

do arquiteto Alfredo Brito 
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Centro Cultural Banco do Brasil, detalhe do coroamento. Foto da autora 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Agência do Banco do Brasil. 

Ano de construção: iniciada em 1901; inaugurado em 1929. 

Localização: Rua Quitanda x Rua Álvares Penteado, Centro, São Paulo SP.  

Autor do projeto: Escritório Técnico Hipolyto Gustavo Pujol Jr. 

Uso original: agência bancária (pavimento térreo e 1º pavimento) e instituições financeiras 

(demais pavimentos). 

Materiais e técnicas construtivas: concreto armado e alvenaria de tijolos cerâmico. 

Estado de conservação: bom. 

Vínculo de tutela: municipal (em processo de tombamento); estatal (2004). 

Características arquitetônicas: o projeto da agência do Banco Brasil é oriundo do 

aproveitamento parcial de uma edificação existente. Sabe-se, por meio de pesquisa 

realizada por André Caram128, que o projeto de reforma elaborado por Pujol previa o 

aproveitamento parcial dessas estruturas formadas pelos muros externos. As demais áreas 

da edificação foram inteiramente reconstruídas.129 

                                                             
128 CARAM, André Luis Balsante. Pujol: concreto e Arte. São Paulo: Centro Cultural Banco do Brasil: Instituto 
Takano, 2001. 
129 O processo de tombamento também confirma este dado. Segundo o Memorial Descritivo que consta do 
projeto de Gustavo Pujol entregue na Seção de Manuscritos, Arquivo Municipal Washington Luís, Fundo: 
Diretoria de Obras e Viação, Grupo: 2° Seção. Série: Obras Públicas – Edificações, Processo 0022486/1925, fls 
06-08: “O novo prédio, abrangendo os dois prédios acima mencionados, aproveitará das obras existentes apenas 
os muros de perímetro, conservadas como se acham as respectivas fundações, atendendo (sic) ao que o novo 
projecto contem o mesmo numero de pavimentos que os prédios actuaes (sic)”.Devendo ser demolida toda a 
parte interna dos prédios, bem como a respectiva cobertura, serão devidamente escoradas e bem 
contraventadas as paredes externas a conservar”. Fonte: Fonte: Processo de Tombamento/Condephaat  
24.084/85, p.68-69 

Figura 246 – Vista geral do Centro Cultural Banco 
do Brasil. Foto da autora 
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Segundo Caram, as fachadas da agência bancária seriam do edifício pré-existente: 

Analisando os fac-símiles das plantas originais apresentadas à Prefeitura, 

observa-se claramente a demarcação de um perímetro externo a ser 

conservado. Porém, conforme foi mencionado, o edifício do Banco do Brasil, 

apresenta uma linha de projeto e de composição arquitetônica típica das 

obras de Pujol, o que coloca em dúvida a hipótese de que a fachada do 

Banco do Brasil tenha sido realmente aproveitada dos prédios que lá 

existiam. Sustentamos que tanto o espaço interno quanto a fachada foram 

alvos de redesenho e de profundas modificações implantadas por Pujol. 

Mesmo que as paredes externas tivessem sido aproveitadas, o 

revestimento da fachada foi refeito nos moldes de uma nova arquitetura e 

de um novo desenho [...] Defendemos que o prédio que ocupava aquele 

terreno foi totalmente demolido para dar lugar a uma nova edificação 

projetada inteiramente por Pujol, ocupando a projeção dos edifícios 

anteriores.130 

O prédio possui planta quadrada implantada na esquina, onde fica o acesso principal ao 

edifício. A partir desse acesso é criado um eixo na diagonal onde se estruturam o hall de 

entrada – o grande saguão central – e a passagem de acesso à circulação vertical. Dois 

outros volumes retangulares são agregados à planta quadrangular principal. 

A implantação visa ocupar o máximo do lote, o que é facilmente apreendido na planta de 

solicitação de reforma do antigo edifício existente, elaborada pelo Escritório de Pujol. O átrio 

central possui claraboia em vidro que dividia o pavimento térreo (agência bancária) dos  

 

                                                             
130 CARAM, André Luis Balsante. Pujol: concreto e Arte. São Paulo: Centro Cultural Banco do Brasil: Instituto 
Takano, 200, p. 152. 
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Figuras 247 e 248 – Plantas do Térreo e do 1°Pavimento, onde é possível observar as alterações solicitadas pelo escritório de Pujol em relação 
ao edifício então existente. Fonte: Acervo do Condephaat 
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Figura 249 – Planta do Subsolo, onde é 
possível observar as alterações 
solicitadas pelo escritório de Pujol em 
relação ao edifício então existente. 
Fonte: Acervo do Condephaat 
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demais andares (instituições financeiras). A edificação tem cinco pavimentos e um subsolo. 

Na esquina, o hall principal do edifício é arrematado por um torreão. 

No subsolo foram instaladas as caixas fortes “comprendendo (sic) uma grande camara (sic) 

central, armada e blindada, para uso exclusivo do Banco e duas grandes camaras (sic) 

fortes para receberem o apparelhamento (sic) necessário ao serviço de aluguel de 

cofres”131. 

No térreo ficaram os espaços e serviços destinados ao público: gerência, secretarias, 

câmbios, descontos, remessas, contas correntes e caixas. O 1° pavimento foi destinado à 

diretoria, sala de reuniões, contabilidade, correspondência e arquivos. Os 2° e 3°andares, 

que tinham entrada independente pela Rua da Quitanda, foram destinados, para aluguel, a 

salas de escritórios. 

O edifício foi construído em concreto armado e alvenaria de tijolos. Porém, apesar da 

solidez estrutural, apresenta ornamentação eclética típica do final do século XIX, uma vez 

que já se percebe a incorporação de alguns elementos art nouveau nos vitrais, guarda-

corpos internos, desenho dos caixilhos. A maioria dos acabamentos é importada, como as 

ardósias francesas da cobertura e as luminárias e arandelas dos Estados Unidos. 

As fachadas internas – voltadas para o vazio central – são de ornamentação diferenciada: 

com a divisão da claraboia (de vitral colorido com florais dourados) entre o térreo e o 2° 

pavimento, as destinadas ao Banco tinham um tratamento mais elaborado em relação às 

destinadas aos demais pavimentos. 

No último pavimento, há uma segunda cúpula em vidro transparente fazendo o coroamento 

do átrio central. 

                                                             
131 Fonte: Processo de Tombamento/Condephaat 24.084/85, p.68. 

Figuras 250 e 251 – Fachadas. Fonte: 
Acervo do Condephaat 
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Cronologia: 

1º) Realização da obra 

1901 – construção da edificação que será reformada na década de 1920 para uso do Banco 

do Brasil, 

1923 – Banco do Brasil compra edifício existente na Rua da Quitanda e contrata o projeto de 

reforma do Escritório Técnico Pujol Hr, F. Reiman, T. Carvalho. 

1927 – inauguração da edificação. 

2º) Vida da obra 

Final da década de 1990 – da agência e a início do processo de reconversão em centro 

cultural como parte do processo de enxugamento do número de agências da rede bancária, 

que passou de 541 para 170 unidades.132 

3°) Intervenção 

1985 – solicitação ao Condephaat133 pela empresa Interplanus (coordenada pelo Arq. Aldo 

Silvino de Carvalho) para aprovação do projeto de intervenção no prédio do Banco do Brasil 

em que se previa a construção de paredes para criação de salas.134 

                                                             
132 Fonte: Processo de Tombamento/Condephaat 24.084/85, p.63. 
133 Ibidem, p.2 
134 “Neste projeto de reforma, a criação de salas, pela necessidade de suas funções, trás (sic) à origem as 
divisões internas que existiam, possibilitando assim uma identificação maior com suas características, peculiares 
a um Edifício de seu estilo. Outras intervenções que ocorreram no decorrer do tempo deu-se por necessidades 
técnicas para adequação do Edifício ao uso a ele destinado, ou seja, escritórios administrativos e departamentos 
de engenharia. A necessidade técnica obrigou  a instalações de elevadores, equipamentos de combate a 
incêndios e equipamentos elétricos, os quais adequaram o Edifício às Normas vigentes, mas acarretaram 
descaracterização do mesmo. Portanto, as intervenções propostas neste projeto de reforma de Arquitetura, tráz 
(sic) como ponto positivo a possibilidade de retorno às suas origens arquitetônicas”. Não se tem outras 
documentações que possam elucidar o que aconteceu com o referido projeto. Entretanto, pelo exposto na 
citação acima, podemos depreender alguns elementos relevantes em relação à história da edificação. Um deles 
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1992 – realização do projeto de intervenção pelo arquiteto Luís Benedito Telles. O projeto 

não foi executado imediatamente por falta de recursos econômicos e políticos. 

1999 – início das obras, dividida em demolição, reforço estrutural, construção e restauro. 

 

2. Dados Principais da intervenção 

Nome atual: Centro Cultural Banco do Brasil. 

Autores: Luiz Benedito da Silva Telles e colaboradores (Mirian S. Macul, Paulo Gambini, 

Silvana Simões e Renato Riani). 

Ano do projeto: 1992/1999. 

Ano da realização: 2001. 

Cliente: Banco do Brasil. 

Finalidade: adequação do prédio para implantação de Centro Cultural. 

Programa: salas de exposições, sala de vídeo, teatro para 130 pessoas, cinema para 87 

pessoas, áreas para workshops/oficinas/atividades educativas, restaurante e cafeteria. 

                                                                                                                                                                                              
é a constatação de que ela sofreu várias reformas para atender às novas demandas, o que enfatiza o que vimos 
dizendo a respeito de quase todas as análises de obra, ou seja, a necessidade de as edificações – com ou sem 
mudança de uso – terem de se adaptar às novas solicitações de infraestrutura e acessibilidade, por exemplo. 
O segundo ponto, de importância para o debate proposto nesta pesquisa, é a confirmação da presença, ainda na 
década de 1980, da postura, de “retornar o prédio à suas origens arquitetônicas”. Sabemos que esse 
posicionamento, próprio dos primórdios dos trabalhos do Iphan, ainda era utilizado nos projetos de restauro da 
década de 1960, com algumas ressonâncias na década de 1980, como, por exemplo, no caso do Paço Imperial 
do Rio de Janeiro.  Curiosamente, após o pedido para aprovação desse projeto, foi dada entrada ao pedido de 
tombamento do prédio ao Condephaat. Fonte: Processo de Tombamento/Condephaat 24.084/85, p.4-5. 
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Descrição: o prédio foi adaptado para o novo programa e a nova organização espacial pode 

ser introduzida sobre a planta existente a partir da demolição de algumas paredes antigas e 

construção de divisórias novas.  

  

Figura 252 – Pavimento Térreo, após a intervenção: 1. Hall; 
2. Guarda-volumes; 3. Bilheteria; 4. Informações; 5. Espaço 

de Exposições; 6. Cabines Telefônicas; 7. Sanitários; 8. Loja; 
9. Cafeteria; 10. Escada de emergência; 11. Serviços. Fonte: 

CORBIOLI, 2001, p. 65 
 

Figura 253 – 1° Pavimento, após a intervenção: 1. Cinema; 2. 
Cabine de Projeção; 3. Sala de Imprensa; 4. Loja; 5. Sala de 

Vídeo; 6. Sanitários; 7. Auditório; 8. Foyer/espaço de 
exposições; 9. Galeria; 10. Serviços. Fonte: CORBIOLI, 2001, 

p. 65 
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Figura 254 – 2° Pavimento, após a intervenção: 1.Espaço de 
Exposições; 2. Hall; 3. Cibercafé; 4. Sanitários; 5. Camarins; 

6. Galeria; 7. Serviços. Fonte: CORBIOLI, 2001, p. 65 
 

Figura 239 – 3° Pavimento, após a intervenção: 1. Foyer; 2. 

Platéia do Teatro; 3. Palco; 4. Sanitários; 5. Galeria; 6. 

Espaço de Exposições; 7. Serviços. Fonte: CORBIOLI, 2001, 

p. 65 

 

[Digite uma citação do documento 

ou o resumo de um ponto 

interessante. Você pode posicionar a 

caixa de texto em qualquer lugar do 

documento. Use a guia Ferramentas 

de Desenho para alterar a 

formatação da caixa de texto de 

citação.] 

[Digite uma citação do documento 

ou o resumo de um ponto 

interessante. Você pode posicionar a 

caixa de texto em qualquer lugar do 

documento. Use a guia Ferramentas 

de Desenho para alterar a 

formatação da caixa de texto de 

citação.] 

Figura 255 – 3° Pavimento, após a intervenção: 1. Foyer; 2. Platéia 
do Teatro; 3. Palco; 4. Sanitários; 5. Galeria; 6. Espaço de 

Exposições; 7. Serviços. Fonte: CORBIOLI, 2001, p. 6 
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Para a inclusão do teatro foi necessária a troca de parte da laje existente do 4° pavimento 

por piso de estrutura metálica, dando condições de criação de balcão para espectadores e 

novos assentos. 

A maior intervenção que o prédio sofreu foi o deslocamento, para o último andar, da 

cobertura do primeiro pavimento, possibilitando a integração do átrio com todos os demais 

pavimentos. A ação – arriscada e contrária às características originais do edifício – também 

melhorou sensivelmente a fruição da espacialidade no agora Centro Cultural. 

Todas as instalações de infraestrutura também foram atualizadas e deveriam preservar ao 

máximo a constituição original dos elementos arquitetônicos do edifício. Para isso, foi criado 

um novo bloco, nos fundos do lote, com área de 600,00 m², que serve para acomodar os 

equipamentos de climatização e os novos equipamentos das instalações. É nessa nova 

construção que foi alojada a escada de incêndio. 

Os trabalhos de intervenção envolveram a recuperação de acabamentos de mármore, 

mosaicos venezianos, molduras, relevos dos tetos, balcões de atendimento, do relógio da 

entrada e da cor original da fachada. Às janelas antigas foram incorporados caixilhos 

acústicos na parte interna do vão, não prejudicando o aspecto exterior da fachada.  

O subsolo, onde originalmente estavam os cofres (agora ali mantidos como referência 

memorial do antigo espaço), foi transformado em local de exposição. No térreo e nos outros 

quatro andares estão as salas de vídeo, o cinema, o teatro, o auditório e o café. 

 

 
 

  

Figura 256 – Corte após a intervenção. Fonte: 
CORBIOLI, 2001, p. 65 
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Figuras 257 (acima) e 258 (à direita) – Vista superior do vazio central; claraboia já 
removida para o último pavimento. Fotos da autora 
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Teatro Renault, fachada principal. Fonte: Acervo do escritório Aflalo e Gasperini 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Cine-teatro Paramount. 

Ano de construção: inaugurado em 1929. 

Localização: Av. Brigadeiro Luís Antônio, n. 411 São Paulo SP.  

Autor do projeto: Atribuído a Arnaldo Maia Lello. 

Uso original: Cine-teatro. 

Material técnica construtiva: estrutura de concreto e alvenaria de tijolos. 

Estado de conservação: ruim. 

Vínculo de tutela: municipal (fachadas, saguão, acessos, escadaria e mezanino/2002); 

estadual (em processo de tombamento). 

Características arquitetônicas: pouco se conhece sobre a história da construção do cine-

teatro e quase não existem referências iconográficas a respeito do monumento. O projeto foi 

contratado pela empresa cinematográfica norte americana Paramount para construção de 

seu Cine-Teatro. Foi inaugurado em 29 de abril de 1929: 

O Paramount é o “máximo”. Seu “estilo afrancesado” e sua suntuosidade 

rivalizam com o Teatro Municipal, calcado na ópera de Paris, até então o 

parâmetro máximo de elegância e cultura. Otávio Gabus Mendes, 

correspondente paulista de Cinearte” [revista] sob as iniciais OM, comenta 

na edição de 24/04/1929, “SP lucrou com isso. Principalmente por ter um 

dos melhores cinemas da América do Sul, e além do mais pelo fato de 

terem sido nele introduzidos, antes de qualquer outra localidade da América 

do Sul, aparelhos movietone e vitaphone, que tanto vem dando comentários 

às empresas cinematográficas mundiais. E o Paramount, além do mais, é o 

Figura 259 – Facha do Teatro Paramount na 
década de 1960. Fonte: GALLO, 2002 
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cinema que fazia falta a SP. A beleza magnífica de sua construção tem 

dado o que falar e as enchentes formidáveis que apanhou são sem dúvida o 

testemunho que o público lhe dá de que aplaude qualquer iniciativa, 

conquanto que ela seja boa de fato”. Parabéns!”135 

Cronologia: 

1º) Realização da obra 

1929 – inauguração do Cine-Teatro. 

2º) Vida da obra 

Anos 1950 – o Cine-Teatro passou a abrigar bailes de carnaval. 

Anos 1960 – o Cine-Teatro passou a sediar os Grandes Musicais da TV Record. 

1969 – incêndio; reforma e divisão do espaço em quatro salas de cinema. 

Anos 1980 – utilização do cinema para exibição de filmes pornôs. Início de um período de 

abandono e decadência. 

Anos 1990 – fechamento do prédio. 

3°) Intervenção 

1999 – início do processo de recuperação do monumento e readequação da sua estrutura. 

 

 
                                                             
135 SIMÕES, Inimá. Salas de cinema em São Paulo. São Paulo, PW / SMC / SEC, 1990. Apud GALLO, Haroldo. 
Relato e reflexões sobre uma experiência de trabalho de restauro: A intervenção no antigo Cine-Teatro 
Paramount em São Paulo. Arquitextos, São Paulo, 02.022, Vitruvius, mar 2002. Disponível em: 
 <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.022/805>. Acesso em 01 jul 2012. 
 

Figura 260 – Teatro Paramount antes da intervenção. 
Fonte: Acervo do escritório Aflalo e Gasperini 
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2. Dados Principais da intervenção 

Nome atual: na época da intervenção: Teatro Abril; hoje: Teatro Renault. 

Autores: Aflalo e Gasperini arquitetos. Roberto Aflalo Filho (responsável); Carlos Fernando 

Guimarães (coordenador); Luana de Alencar Redesco, Juliana Marques Garcia, Paola Vena 

Curatolo, André Becker Pennewaert e José Guilherme de Silos Margara (colaboradores). 

Haroldo Gallo e Marcos Carrilho (restauro). 

Ano do projeto: 1999. 

Ano da realização: 2001. 

Cliente: Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE). 

Finalidade: readequação do antigo cine-teatro Paramount em teatro apto a receber grandes 

musicais. 

Programa: foyer, plateia, palco cênico, áreas de apoio ao palco, bar, bilheteria, sanitários, 

área administrativa, áreas técnicas. 

Descrição: a empresa mexicana CIE, que já havia investido na construção do Credicard 

Hall, de autoria do escritório Aflalo e Gasperini Arquitetos, desejava transformar o antigo 

cine-teatro Paramount em um espaço para apresentação de musicais. 

 

  
Figuras 261 e 262 – Foyer, antes e depois da intervenção. 

Fonte: Acervo do escritório Aflalo e Gasperini 
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A intervenção partiu da premissa de conservação da fachada principal e do saguão que, na 

época, estavam em processo de tombamento – e da modernização do velho teatro e sua 

adequação às novas exigências dos grandes espetáculos. Era como se o trabalho de 

intervenção fosse dividido em duas partes em um mesmo projeto, porém de forma 

autônomas: por um lado “preservar” e, por outro, “modernizar”, ou seja de um lado o desejo 

de proporcionar a reabilitação de um edifício antigo com condições de uso para sociedade, 

visando à preservação do bem preexistente e, de outro, a demolição de parte desse bem 

para construção de algo novo. 

Os arquitetos Haroldo Gallo e Marcos Carrilho foram os responsáveis pelo processo de 

restauro do que ainda restava do prédio antigo, enquanto os arquitetos do escritório Aflalo e 

Gasperini conduziram o projeto de criação da grande casa de espetáculos que se tornou o 

pequeno Teatro Paramount. 

Quando os trabalhos de intervenção tiveram início, o prédio estava bastante deteriorado: 

elementos de madeira dos caixilhos e dos pisos estavam podres, alguns infestados por 

cupins; faltavam elementos compositivos e de ornamentação, além de existirem partes 

quebradas. 

Com a falta do projeto original para referenciar as ações, os arquitetos conduziram as obras 

conforme foram conhecendo seu objeto de intervenção. Segundo Gallo,  

a própria execução da obra permite investigar o objeto mais a fundo, na 

medida em que  se interfere diretamente no artefato existente. Assim sendo, 

a execução dos serviços e os procedimentos de construção levam a novas 

descobertas que, ampliando o conhecimento do objeto, podem levar à 

Figuras 263 e 264 – Mezanino, antes e depois da 
intervenção. Fonte: Acervo do escritório Aflalo e 

Gasperini 
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inclusão de novos critérios, serviços e procedimentos técnicos até então 

não considerados136 

As prospecções levantaram a suspeita dos técnicos da existência de um teatro anterior à 

inauguração do Paramount, pelas proporções de altura do mezanino e pelo seccionamento 

das janelas e, pela existência de um balcão inclinado, mas de uma plateia plana137 

Nesse sentido, para o restauro do Cine-Teatro, foi desenvolvido um trabalho de 

prospecções realizado pela arquiteta Regina Tirello, com o objetivo de identificação de cores 

e paletas cromáticas da época da construção do edifício. Não foram realizadas sondagens 

com cortes na argamassa, mas a própria diferença entre os materiais e texturas são as 

referências das alterações matéricas do monumento. Cada alteração de cor e mudança de 

textura é o testemunho das alterações espaciais:138 

O fato é que os resultados obtidos com as sondagens cromáticas 

superaram as expectativas iniciais. As “decapagens” revelaram cores 

intensas, douramentos, pinturas ornamentais que imitam papéis de parede, 

compondo uma ambientação sofisticada, mais condizente com a destinação 

de uso original do prédio: uma grande casa de espetáculos da cidade.139  

Com a datação indicativa das cores, optou-se por um restauro ambiental adaptado às tintas 

comerciais e condizente com as cores originais do prédio. A transição entre o foyer (antigo) 

e a plateia (novo) foi realizada através da integração cromática. 

                                                             
136 GALLO, Haroldo. Relato e reflexões sobre uma experiência de trabalho de restauro: A intervenção no antigo 
Cine-Teatro Paramount em São Paulo. Arquitextos, São Paulo, 02.022, Vitruvius, mar 2002. Disponível em: 
 <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.022/805>. Acesso em 01 jul 2012. 
137 Ibidem. 
138 Ibidem. 
139 Ibidem 
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Também foi criada uma parede divisória, entre o espaço preexistente e o espaço novo, 

transversal à entrada do teatro. Essa parede serve como elemento aglutinador das 

instalações (é onde estão as grelhas de ar condicionado, acessos aos sanitários, aberturas 

necessárias ao bar, dispositivos de segurança) e é o elemento físico que separa – e, ao 

mesmo tempo, liga – as distintas épocas de mesma edificação. 

Os pisos originais foram preservados e, quando necessário, recompostos em mármore 

original italiano Carrara, através do desmonte das escadas de acesso da rua ao edifício. 

Essas, então, foram executadas em mármore branco nacional. 

O piso do mezanino também segue esse critério. Foi encontrado em taco de madeira – uma 

alteração posterior – e refeito em mármore branco nacional, seguindo o padrão geométrico 

do térreo “objetivando-se a reconstituição da unidade estética”.140 

Na transformação da pequena plateia em casa de espetáculos, para dar forma a essa 

empreitada, os arquitetos demoliram todo o restante do prédio, com exceção das empenas 

laterais. Todo espaço interno foi redesenhado – palco, plateia, instalações e áreas de apoio. 

A caixa cênica, para atender as exigências de um teatro contemporâneo, foi reconstruída 

nos fundos do terreno, com novas dimensões. 

A plateia, com capacidade para 1500 lugares, ganhou nova inclinação, porém respeitando o 

limite do balcão existente, que teve sua altura preservada por fazer parte do conjunto do 

saguão. Ela ainda ganhou frisas nas laterais, em estrutura metálica independente. 

 

                                                             
140 GALLO, Haroldo. Relato e reflexões sobre uma experiência de trabalho de restauro: A intervenção no antigo 
Cine-Teatro Paramount em São Paulo. Arquitextos, São Paulo, 02.022, Vitruvius, mar 2002. Disponível em: 
 <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.022/805>. Acesso em 01 jul 2012. 
 

Figura 265 – Demolição da platéia principal. 
Fonte: Acervo do escritório Aflalo e Gasperini 

 

Figura 266 – Nova plateia e palco. Fonte: 
Acervo do escritório Aflalo e Gasperini 
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Figura 267 – Planta do pavimento térreo. 
Fonte: Acervo do escritório Aflalo e Gasperini 

 

Figura 268 – Planta do 1° pavimento (em 
vermelho, destaque para parede divisória). 

Fonte: Acervo do escritório Aflalo e Gasperini 
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A totalidade da estrutura de instalações foi refeita para atender as exigências técnicas 

atuais. O subsolo, antes estacionamento, foi ocupado pela infraestrutura de apoio. 

Um prédio anexo foi construído na lateral esquerda do teatro e nele foram distribuídas, no 

térreo, as bilheterias, BA, loja de souvenires e café; os escritórios da administração ficaram 

no pavimento superior. 
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Catedral da Sé, cúpula. Foto da autora 
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1  Dados principais do monumento 

Denominação: Catedral da Sé. 

Ano de construção: 1912 (projeto); 1913 – final da década de 1960 (construção). 

Localização: Praça da Sé, s.n., São Paulo SP. 

Autor do projeto: Maximiliano Emil Hehl. 

Uso original: catedral. 

Materiais e técnicas construtivas: concreto armado, alvenaria de tijolos maciços, estrutura 

de madeira, cobertura em chapa de cobre modulares, revestimento em granito. 

Estado de conservação: médio. 

Vínculo de tutela: municipal (em processo de tombamento); estadual (1999). 

Características arquitetônicas: o edifício eclético, com predominância de características 

neogóticas, possui planta em forma de cruz latina com cinco naves e transepto, com planta 

nas dimensões de 111,00 m de comprimento e 46,00 m de largura. As torres alcançam a 

altura de 92,00 m. Os vitrais são da Casa Conrado em parceria com realizados a partir de 

desenhos de José Wasth Rodrigues, em conjunto com Francesco Bencivenga e Gilda Nagni 

(artesãos italianos) e as portas de jacarandá foram confeccionadas pelo Liceu de Artes e 

Ofícios.141 

A estrutura principal foi executada em concreto e os pilares receberam camisas de granito. 

Ao todo foram executados 26 telhados em chapa de cobre e estrutura de madeira. 

                                                             
141 Guia dos Bens Culturais da cidade de São Paulo/Departamento do Patrimônio Histórico. São Paulo: Imprensa 
Oficial, 2012, p. 24. 
 

Figura 269 – Projeto da Catedral da Sé, de 
Maximiliano Hell, fotografado por Ghilherme 

Gaenly. Fonte: DELELLIS, 2002, p. 28 
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Cronologia: 

1º) Realização da obra 

1882 – Jules Martin propôs que a nova Catedral da Sé fosse construída na Praça dos 

Curros (hoje Praça da República). 

1888 – constituição da comissão responsável pela construção da Catedral. 

1889 – confirmação da Praça dos Curros como o local da nova Catedral. 

1907 – Dom Duarte Leopoldo e Silva assume a Diocese de São Paulo. O regime 

republicano havia decretado a separação da Igreja do Estado e os recursos arrecadados 

para a construção da catedral seriam utilizados para a nova Escola Normal a ser construída 

no local destinado à catedral – a Praça dos Curros. Dom Duarte indica como novo local para 

a catedral, a antiga Sé, que deveria ser demolida. 

1912 – levantamento de recursos para a construção da catedral. 

1913 – início da construção; aquisição de uma pedreira em Ribeirão Pires para o 

fornecimento da grande quantidade de pedras. 

1919 – inauguração da cripta. 

1922 – realização da primeira missa. 

Anos 1930 – crise econômica e revolução de 1930 e 1932 retardaram as obras. 

Figura 270 – Início da construção da Catedral da Sé. 
Fonte: DELELLIS, 2002, p. 31 

Figura 271 – Trabalho de cantaria.   
Fonte: DELELLIS, 2002, p. 34 
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Figura 273 – Construção da Catedral na década de 
1920.  Fonte: DELELLIS, 2002, p. 40-41 

Figura 272 – Construção da Catedral na década de 
1920.  Fonte: DELELLIS, 2002, p. 48-49 
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Figura 274 – Construção da Catedral na década de 
1940.  Fonte: DELELLIS, 2002, p. 50 

Figura 275 – Construção da Catedral na década de 
1930-1940.  Fonte: DELELLIS, 2002, p. 44 
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Anos 1940 – polêmica sobre a construção da grande cúpula: um parecer do Vaticano 

indicou que o projeto neogótico adotado na catedral não comportava a cúpula prevista. 

Consulta à técnicos da USP emitiu parecer favorável à manutenção do projeto original.142 

1954 – inauguração da Catedral em ocasião do 4º Centenário de São Paulo, sem a 

execução de 14 torres e detalhes da decoração interna. 

2º) Vida da obra 

1959 – instalação do conjunto de sinos. 

1978 – inauguração das obras do metrô que provocaram interferências na estrutura da 

Catedral. 

1984 – a Catedral foi palco do movimento Diretas Já. 

1999 – fechamento da Catedral pela Prefeitura Municipal de São Paulo, devido a presença 

de trincas e rachaduras que colocavam em risco a segurança dos frequentadores. 

3°) Intervenção 

2000 – intervenção no monumento.. 

 

 

 

 
                                                             
142 DELELLIS, Rosana; LESCHER, Arutr; CANNABRAVA, Iatã. Catedral da Sé: arte e Engenharia na 
recuperação do patrimônio. São Paulo: FormArte, 2002, p. 38. 
 

Figura 277 – Catedral da Sé, conclusão da cúpula.  
Fonte: DELELLIS, 2002, p. 51 

Figura 276 – Catedral da Sé em janeiro de 1954.  
Fonte: DELELLIS, 2002, p. 50 
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2. Dados Principais da intervenção 

Autores: Paulo de Mello Bastos. 

Ano do projeto: 2000. 

Ano da realização: 2002. 

Cliente: Mitra Arquidiocesana de São Paulo. 

Finalidade: resgatar a integridade física, estrutural e artística143. A intervenção foi 

denominada Projeto Cultural de Recuperação e Restauração da Catedral da Sé.144 

Programa: correção dos problemas de deterioração e desestabilização estrutural; 

complementação de partes não executadas do projeto original (construção de pináculos 

sobre a nave e 14 novos torreões de acordo com projeto original, mas com utilização de 

materiais modernos); adaptação interna para novas funções religiosas. 

Descrição: um minucioso levantamento revelou fissuras no teto, trincas e fendas nas 

alvenarias; infiltrações na cobertura; corrosão de elementos ferrosos; perda de rejuntamento 

dos componentes estruturais e ataque dos agentes na parte externa da edificação que 

foram resolvidas com o reforço estrutural e consolidação da estrutura, associada a 

descupinização, revisão das coberturas, limpeza e manutenção dos materiais agredidos 

pelos agentes atmosféricos. 

 

                                                             
143 DELELLIS, Rosana; LESCHER, Arutr; CANNABRAVA, Iatã. Catedral da Sé: arte e engenharia na 
recuperação do patrimônio. São Paulo: FormArte, 2002, p. 63. 
144 NASSER, Maria Aparecida Soukeff; NISHIDA JR, Milton. Restauração da Catedral da Sé. Elementos 
Artísticos. São Paulo: FormArte/Mitra Arquidiocesana de São Paulo/Concrejato-Concremat/Ministério da Cultura, 
s.d., não paginado. 
 

Figuras 278 e 279 – Catedral da Sé, 
construção das torres.  Fonte: DELELLIS, 

2002, p. 51-53 
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O estudo inicial para a intervenção previa a construção de torreões e agulhas com a 

volumetria original mas com matérias e técnicas novas através da utilização 

predominantemente de vidros facetados  

como diamantes, com luz e cor próprias, agregando novos valores estéticos 

ao complexo, na abordagem de uma tarefa decididamente incomum nos 

dias de hoje: trabalhar para o término, no século XXI, de uma Catedral do 

início do século XX projetada nos estilos dos séculos XIV e XV145.  

Por decisão da Cúria, os torreões foram executados de acordo com o projeto original, 

encontrado nos entulhos do coro, porém adotando técnicas modernas. O projeto original em 

concreto armado não era adequado para as novas construções devido à sobrecarga 

adicional sobre a estrutura existente. Optou-se pelo uso do aço e o GRC (glass reinforced 

concrete) no lugar do granito146.  O cobre utilizado na cobertura das partes completadas foi 

testado para adequação da pátina ideal. 

No local onde eram previstos os torreões, foram deixadas aberturas que permitiam a 

entrada de água das chuvas e a consequente deterioração da estrutura. 

A obra de intervenção contou com o restauro dos Altares de Sant’Ana e São Paulo e dos 

Santos e Pontífices, que foi executado por Lorenzon Micheli Gigotti a pedido do Vaticano. 

Os elementos em bronze passaram por limpeza, remoção das camadas de verniz, 

uniformização da pátina e aplicação da camada de proteção; os componentes em mármore  

                                                             
145 DELELLIS, Rosana; LESCHER, Arutr; CANNABRAVA, Iatã. Catedral da Sé: arte e engenharia na 
recuperação do patrimônio. São Paulo: FormArte, 2002, p. 150. 
146 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. Catedral da Sé. 
Recuperação e Limpeza das áreas em Granito.. São Paulo: FormArte/Concrejato-Concremat/Prefeitura Municipal 
de São Paulo/Secretaria Municipal da Cultura, s.d., não paginado. 
 

Figura 280 – Catedral da Sé, planta.  
Fonte: Folheto de visitação 
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Figuras 281 e 282 – Proposta do arquiteto Paulo Bastos para a 
intervenção na Catedral da Sé com a releitura dos torreões e 
agulhas faltantes em materiais e técnicas contemporâneas. 
Fonte: http://arquitetopaulobastos.com.br/ 
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sofreram limpeza, lavagem, polimento e aplicação de camada protetora; mármore-limpeza, 

lavagem, polimento, aplicação de camada protetora. A decoração interna foi revista e todas 

as pecas soltas foram consolidadas, assim como houve a reposição das peças faltantes 

com material similar. Os vitrais, originalmente executados com fixação direta no granito, 

passaram por um processo de incorporação de caixilho em ferro galvanizado e vidro de 

proteção para melhoria da manutenção futura. 

Como medidas de adequação da acessibilidade e segurança da edificação, o elevador do 

coro foi modernizado; foi incluída uma escada de acesso do coro até o telhado; os peitoris 

de fechamento das fachadas posteriores foram complementados. Também foram revisados 

os sistemas elétricos147 e hidráulicos: foram construídos dois reservatórios para aumento da 

capacidade reserva de incêndio 
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147O  novo projeto luminotécnico é de autoria do arquiteto Carlos Bertolucci. 

Figura 283 – Porção superior da fachada frontal da 
Catedral da Sé onde houve a intervenção mais 

significativa. Foto da autora. 
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4. Apoio 

Visita à obra, 2014. 

Sites:  
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Cinemateca Brasileira, fachada frontal do conjunto. Foto da autora 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Matadouro Municipal. 

Ano de construção: 1887. 

Localização: Largo Senador Raul Cardoso,133 e 207, São Paulo SP. 

Autor do projeto: Alberto Kuhlmann. 

Uso original: matadouro municipal. 

Materiais e técnicas construtivas: alvenaria de tijolos aparentes e estrutura de madeira. 

Estado de conservação: médio. 

Vínculo de tutela: municipal, 1985; estatal, 1985. 

Características arquitetônicas: o matadouro é formado por três edifícios de planta 

retangular, dispostos paralelamente entre si e interligados por pátios que eram originalmente 

abertos, destinados ao abate animais. A cobertura é composta por duas águas com 

lanternins. A empena da fachada acompanha o desenho da cobertura criando um frontão 

arrematado por tijolos dobrados nas bordas, óculo no lanternim e arcadas em baixo-relevo 

na própria alvenaria de fechamento.   

Cronologia: 

1º) Realização da obra 

1884 – resultado da concorrência para construção do Matadouro, vencida por Alberto 

Kuhlmann. 

1887 – inauguração do matadouro. 

 

Figura 284 – Matadouro de São Paulo, foto histórica. 
Fonte: REIS, 2010, vol. 1, p. 107. 
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2º) Vida da obra 

1927 – término das atividades do matadouro. 

3°) Intervenção 

1981 – 1983 – primeiro projeto de intervenção dos arquitetos Fernando José Martinelli e 

José Osvaldo Vilela, do Departamento do Patrimônio Histórico (DPH) – pesquisa histórica 

para a proposta de reconstituição das características originais do monumento148. Projeto não 

concluído. 

1988 – o matadouro é cedido pela Prefeitura para a Cinemateca Brasileira. 

1989 – segundo projeto de intervenção realizada pelos arquitetos Lúcio Gomes Machado, 

Marlene Yurgel e Eduardo Jesus Rodrigues.  

1994 – início das obras de intervenção a partir do projeto de Lúcio G. Machado e equipe: 

recuperação de estruturas remanescentes e reconstituição dos aspectos originais 

(reprodução dos tijolos, por exemplo). Também seriam utilizados sistemas construtivos 

industrializados para a edificação dos blocos novos.149 As descaracterizações observadas 

foram: substituição parcial da cobertura de telha de barro por telha de fibrocimento, perda de 

elementos do lambrequim, substituição de caixilhos, fechamento de vãos. Também foram 

realizadas obras de consolidação estrutural com a incorporação de pilares e vigas nas 

fachadas de maior extensão; e, a semiabertura dos pátios entre os galpões através da 

colocação de coberturas transparentes. Nos fundos, foi projetado um novo edifício em cota 

mais baixa destinado a receber salas de projeção e aulas porém não foi executado. 
                                                             
148 ALMEIDA, Eneida de. Aspectos teórico-metodológicos da reutilização do patrimônio industrial. Uma 
apreciação acerca do caso do antigo matadouro municipal, atual sede da Cinemateca Brasileira. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=2941>. Acesso em 26 nov 2014. 
149Ibidem. 
 

Figura 285  – Conjunto desativado. Fonte: 
<http://www.flickr.com/photos/cinematecabrasileira/page2> 
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2000 – terceiro projeto de intervenção no monumento. 

  

Figura 286 – Planta da proposta de intervenção de Lúcio 
Gomes Machado e equipe. Fonte: MACUL, 1005, p. 44 
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2. Dados Principais da intervenção 

Nome atual: Cinemateca Brasileira. 

Autores: Nelson Dupré. 

Ano do projeto: 2000. 

Ano da realização: 2000-2007. 

Cliente: Cinemateca Brasileira . 

Finalidade: dar continuidade ao projeto iniciado pelo arquiteto Lucio Gomes Machado e 

equipe. 

Programa: sala de eventos, Sala Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), sala de cinema, cafeteria e áreas administrativas. 

Descrição: a intervenção do arquiteto Nelson Dupré promoveu a recuperação física das 

edificações sem, no entanto, reconstruí-las e sim aproveitar e evidenciar as ruínas e 

remanescentes do conjunto. A escolha de materiais leves como o vidro e perfis metálicos 

permite a consolidação da estrutura ao mesmo tempo em que a deixa aparente. Também 

foram inseridos novos materiais como as coberturas de vidro que permitem a ligação de um 

galpão a outro; o piso de cimento queimado e assoalho de madeira. Os antigos trilhos do 

matadouro ainda existentes em uma das edificações foram mantidos como testemunho da 

história do lugar. 

Como a cobertura de madeira não pode ser recuperada, devido ao estágio avançado de 

deterioração, o arquiteto redesenhou uma nova estrutura, mantendo a tipologia anterior, 

mas com materiais e técnicas novas. A adoção do vidro como fechamento e ligação entre 

Figuras 287 e 288 – Vista frontal e posterior dos 
galões da Cinemateca. Fotos da autora 
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alguns dos galpões tem a função de preservar a imagem do monumento e não inserir uma 

nova caligrafia ao texto arquitetônico original. 

  

Figuras 289, 290, 291 e 292 – No sentido horário: 
cobertura de ligação dos galpões; detalhe dos 

remanescentes das paredes em um dos galpões 
preservados; vista geral do galpão em pios estado de 

conservação, após a intervenção; interior da 
Cinemateca. Fotos da autora 
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Museu da Língua Portuguesa, entrada principal. Foto da autora 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Estação da Luz. 

Ano de construção: 1875-1901. 

Localização: Praça da Luz, s/n, Centro, São Paulo SP. 

Autor do projeto: atribuída ao arquiteto inglês Charles Henry Driver. 150 

Uso original: estação de trens. 

Materiais e técnicas construtivas: gare em estrutura pré-fabricada de ferro importada da 

Grã-Bretanha (fabricadas pela fundição Walter Macfarlane and Co., de Glasgow)151; 

estrutura em concreto armado; alvenaria de tijolos aparentes e estrutura em ferro, detalhes 

em argamassa. 

Estado de conservação: bom. 

Vínculo de tutela: municipal, 1991; estatal, 1982; federal, 1996. 

Características arquitetônicas: é uma estação de passagem, de grande porte, composta 

pela gare (plataformas com vias rebaixadas e cobertura em arcadas de ferro) e bloco 

retangular de três pavimentos posicionado longitudinalmente ao lado das plataformas. Nele, 

foram dispostos a bilheteria, o saguão de passageiros e as alas administrativas. A planta é 

dividida em três porções – a ala da extremidade leste, a parte central (onde está o saguão 

principal da estação) e a ala da extremidade oeste. 

                                                             
150 SOUKEF JUNIOR, Antonio; MAZZOCO, Maria Inês Dias; ALBARELLO FILHO, Eduardo. Cem Anos Luz. São 
Paulo: Dialeto Latin American Documentary, 2000, p.55. 
151 Guia dos Bens Culturais da cidade de São Paulo/Departamento do Patrimônio Histórico. São Paulo: Imprensa 
Oficial, 2012, p. 111. 

Figura 293 – A Estação da Luz construída em 
1895. Fonte: MAZZOCO; SOUKEF JR; 

ALBARELLO, 2000, p.52 
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Assim como o projeto, os materiais utilizados foram importados da Grã-Bretanha. As treliças 

da gare, de comprimento de 155,00 m, são em ferro fundido e vencem um vão de 35,00 m 

por 25,00 m de altura, aproximadamente. A estrutura foi montada em partes, com rebite e 

parafusos. Segundo Beatriz Kühl,  

pela primeira vez em São Paulo, as plataformas e toda a composição ficam 

completamente abrigadas sob uma cobertura única. Essa cobertura é a 

franca expressão de uma estética funcional, enquanto o edifício 

administrativo e de serviços recebeu tratamento formal mais ostentatório e 

consoante com os padrões do ecletismo vigentes na época.152 

Sua presença na região tornou-se um marco não só arquitetônico, mas um documento 

edificado de um período de grande desenvolvimento econômico do Estado – o ciclo do café. 

Era pela Estação da Luz que circulavam as sacas de café entre interior e litoral; ela também 

serviu de porta de entrada da cidade para muitos imigrantes, além de ser ponto de encontro 

da elite paulistana.  

Construída em alvenaria de tijolos aparentes, mesclando ainda o uso do ferro e do vidro, 

sua arquitetura segue os padrões clássicos da época, inspirados na Belle Epoque, como 

todas as demais edificações do período. Destaca-se na sua volumetria, a torre do relógio, 

um marco para a região. 

  

                                                             
152 KÜHL, Beatriz M. Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização: problemas teóricos de 
restauro. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2008, p.182. 
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Cronologia: 

1º) Realização da obra 

1870 – início da implantação do ramal da São Paulo Railway Company Ltd. 

1867 – inauguração da linha. A Estação da Luz era um prédio tímido e de pouca qualidade 

construtiva. 

1895 – início do novo prédio da Estação. 

1901– término das obras . 

2º) Vida da obra 

1946 – na véspera da concessão da linha férrea passar da São Paulo Railway ao governo 

federal, a edificação sofreu um incêndio de grandes proporções e boa parte de sua estrutura 

foi destruída, principalmente a ala leste, administrativa. 

1947 a 1951 – reconstrução do prédio com algumas alterações em relação ao projeto 

original: acréscimo de um pavimento, reforço da estrutura do saguão principal com colunas 

de concreto armado, acréscimo de plataforma central à área da gare e eletrificação da linha. 

3°) Intervenção 

Anos 1990 – a CPTM, que administra a Estação da Luz, cedeu boa parte da estação, onde 

originalmente funcionavam as áreas administrativas, à Secretaria de Cultura do Estado de 

São Paulo, para a instalação do Museu da Língua Portuguesa, em uma parceria com a 

Fundação Roberto Marinho. 

  

Figura 294 – 1° Prédio da Estação da Luz. Fonte: 
Acervo do Setor Educativo do Museu da Língua 

Portuguesa 
 

Figura 295 – Gare antes do incêndio de 1946. Fonte: 
Acervo do Setor Educativo do Museu da Língua 

Portuguesa 
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Figura 296 – A Estação da Luz construída em 1895. Fonte: MAZZOCO; SOUKEF JR; ALBARELLO, 2000, p.52 
Figura 297 – Hall principal após o incêndio. Fonte: Acervo do Setor Educativo do Museu da Língua Portuguesa  
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2. Dados Principais da intervenção 

Nome atual: Estação da Luz e Museu da Língua Portuguesa. 

Autores: Paulo Mendes da Rocha e Pedro Mendes da Rocha. 

Ano do projeto: 2000. 

Ano da realização: término em 2006. 

Cliente: Secretaria do Estado da Cultura de SP/Fundação Roberto Marinho. 

Finalidade: transformar o prédio administrativo em um centro de referência e valorização da 

língua portuguesa – o Museu da Língua Portuguesa. 

Programa: áreas de exposição permanente e temporária, auditório, áreas de apoio 

(administração, sanitários, copa), implantação de elevadores, cafeteria, loja. 

Descrição: o projeto de implantação do Museu da Língua Portuguesa no edifício 

administrativo da Estação da Luz é parte de um projeto maior de restauro do prédio, que 

envolve a readequação da gare para a integração dos dois tipos de transportes sobre trilhos 

(metrô e trem). E todo esse processo insere-se no plano de revitalização da Área da Luz, 

que também conta com as restaurações da Pinacoteca do Estado, do Museu de Arte Sacra, 

da Estação Júlio Prestes e do prédio do DEOPS/DOPS – antiga Estação Sorocabana. Para 

esta tese, nossa análise será focada na intervenção na área administrativa para sua 

adequação em Museu. 

Quando a CPTM doou parte do edifício administrativo para implantação do Museu da Língua 

Portuguesa, à época, a edificação necessitava de serviços de conservação: deveriam ser 

realizadas obras de restauro para resolver problemas de desgaste ocasionados pelo tempo,  

  

Figuras 298 e 299 – Estação da Luz, configuração 
em três pavimentos após a reconstrução.  

Fotos da autora 
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Figura 300 – Planta do Pavimento Térreo. 
Fonte: <http://www.arcoweb.com.br> 
 

Figura 301 – Planta do 1° Pavimento. 
Fonte: <http://www.arcoweb.com.br> 
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Figura 302 – Planta do 2° Pavimento. 
Fonte: <http://www.arcoweb.com.br> 

Figura 303 – Planta do 3° Pavimento. 
Fonte: <http://www.arcoweb.com.br> 
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ataque de insetos, infiltrações e, também, revisões dos sistemas elétricos e hidráulicos153. A 

solução encontrada foi dotar o edifício de um novo uso que pudesse lhe dar um novo 

dinamismo. 

A Fundação Roberto Marinho havia proposta transformar o prédio em um centro de 

referência e valorização da língua portuguesa – o Museu da Língua Portuguesa. Em um 

volume retangular de planta com 14,00m x 120,00m, os arquitetos tiveram a incumbência de 

adaptar espaços estreitos e bastante compartimentados pelas salas antes existentes em um 

museu onde deveria estar em destaque um acervo virtual. 

O projeto inicial previa a completa demolição da cobertura154 e construção de um pavimento 

anexo. 

Segundo Beatriz Kühl, parecerista sobre o projeto por requisição do Ministério Público 

Federal, o anteprojeto apresentado tinha um caráter mais invasivo em relação à 

preservação da edificação: 

desconsiderava amplamente os elementos do interior do edifício, 

eliminando-os em sua quase totalidade, e alterava a volumetria do edifício. 

Ademais, não foi formulado o conteúdo e o programa de utilização do 

prédio, ou seja, apresentava-se um projeto que implicava mudanças 

substanciais, com um uso nominal de centro de referência da língua 

portuguesa, mas o programa detalhado não existia.155 

                                                             
153 KÜHL, Beatriz M. Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização: problemas teóricos de 
restauro. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2008, p.183. 
154 Ibidem, p.189. 
155 Ibidem, p.187. 
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Posteriormente, com a oposição dos órgãos de preservação nas três instâncias (municipal, 

estadual e federal)156, foi formulado um programa e uma nova proposta conceitual para 

intervenção no prédio, agora respeitando regras preestabelecidas como a preservação 

rigorosa da ala oeste, não afetada pelo incêndio; concentração das modificações na ala 

leste; não alteração da volumetria; definição do programa de utilização.157 Outros aspectos 

ainda deveriam ser levados em consideração: o museu não poderia interferir na circulação 

de pedestres das estações de trem e metrô; o térreo do edifício e, principalmente, seu 

saguão, deveriam ser preservados; também não era permitido mudar qualquer registro 

material do edifício. 

Sendo assim, e de acordo com as decisões dos autores do projeto, a intervenção se 

apropriou da Estação da Luz da seguinte forma: as extremidades da edificação, onde antes 

estavam os pátios laterais, foram destinadas a espaços de acolhimento, bilheteria, café; no 

grande volume longitudinal está o museu propriamente dito, utilizando o 1°, 2° andares e 

cobertura. 

No pavimento térreo, a extremidade leste será ocupada pela cafeteria (ainda não 

executada), o saguão central, de pé direito duplo, manteve-se intacto e a ala oeste foi 

destinada aos espaços digitais e à livraria. 

                                                             
156 O presidente do Iphan na época, Antônio Arantes, convocou os arquitetos Glauco Campello e Carlos Leos 
para emissão de pareceres em relação à intervenção. Segundo Lemos, “grande parte dos técnicos é 
visceralmente contrária à intervenção em bens tombados e o projeto interferia muito na edificação original. Mas o 
importante é que não se prejudiquem os espaços essenciais, que efetivamente caracterizem o edifício, como a 
gare e a torre do relógio por exemplo. Fomos favoráveis a mudança porque o tombamento não pode significar a 
mumificação”. Fonte: GRUNOW, Evelise. Estação histórica abre espaço para acervo virtual da língua. Projeto 
Design, São Paulo, n. 315, mai. 2006, p. 49. 
157KÜHL, Beatriz M. Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização: problemas teóricos de 
restauro. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2008, p.188. 

Figura 304 – Galeria expositiva. Foto da autora 
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O interior da ala leste foi inteiramente demolido para abrigar os espaços expositivos. A ala 

oeste que, julgada por seu valor histórico, é mais antiga porque não foi atingida pelo 

incêndio da década de 1940, foi preservada em sua compartimentação. Nas duas alas, 

conta-se com a seguinte divisão:  

- no 1° pavimento: na ala leste, os antigos espaços compartimentados deram origem à 

ampla área de exposições temporárias; na ala oeste, às áreas administrativas.  

- no 2° pavimento: na ala leste está a grande galeria – um espaço virtual; na ala oeste um 

corredor dos espaços originais foi mantido para exposição e documentação das obras de 

restauro da estação.  

- no 3° pavimento: sob as estruturas de madeira originais da cobertura da edificação, ficam o 

auditório e a Praça da Língua. É desse pavimento que se tem acesso ao terraço, 

anteriormente ocupado por pequenos acréscimos e, hoje, transformado em espaço de 

convivência. 

Nas extremidades de ambas as alas, exatamente onde estão as torres que coroam o prédio, 

foram incorporados quatro elevadores (dois em cada uma) para a circulação dentro do 

edifício. Suas estruturas são metálicas, com fechamento de vidro, e sua inclusão no prédio 

só foi possível através da abertura de vãos nas lajes. Essa intervenção implicou na 

eliminação de pisos e forros originais da ala oeste. 

Na parte externa da edificação foram acrescentadas coberturas metálicas no térreo, nas 

duas extremidades do edifício, marcando a entrada principal na ala leste e o pátio da ala 

oeste. 

  Figuras 305 e 306 – Incorporação do 
elevador. Fotos da autora 
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Figura 307 – Cobertura metálica 
externa. Foto da autora 

Figura 308 – Cobertura metálica externa. Foto da autora 
 



330 
 

3. Referências bibliográficas 

ARTIGAS, Rosa (org.). Paulo Mendes da Rocha: projetos 1999-2006. São Paulo: Cosac 

Naify, 2007. 

CARRILHO, Marcos. A modernização da estação da Luz, maço histórico de SP. Disponível 

em: <http://www.arcoweb.com.br/artigos/marcos-carrilho-a-modernizacao-06-03-2001.html>. 

Acesso em 18 fev. 2012. 

DIAFÉRIA, Lourenço et. al. Um século de Luz. Coleção Mosaico-Ensaios e Documentos. 

São Paulo: Scipione, 2001. 

GALLO, Haroldo. Júlio Prestes e Pinacoteca: um paradoxo nas intervenções de dois 

edifícios preservados. Projeto Design, São Paulo, n. 252, p. 12-14, fev. 2001. 

GARRIDO, Juan. Projeto Integração Centro. Brás, Luz e Barra Funda quase prontas apara a 

interligação metroferroviária. Disponível em: 

 <http://www.geocompany.com.br/ftp/Projeto1.pdf>. Acesso em 19 fev 2012. 

GORDINHO, Margarida Cintra. Patrimônio da Metrópole Paulistana. São Paulo: Editora 

Terceiro Nome, 2010. 

GRUNOW, Evelise. Estação histórica abre espaço para acervo virtual da língua. Projeto 

Design, São Paulo, n. 315, p.42-51, mai. 2006. 

Guia dos Bens Culturais da cidade de São Paulo/Departamento do Patrimônio Histórico. 

São Paulo: Imprensa Oficial, 2012. 

KÜHL, Beatriz M. Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização: problemas 

teóricos de restauro. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2008. 



331 
 
_____. Arquitetura do Ferro e arquitetura ferroviária em São Paulo: reflexões sobre a sua 

preservação. São Paulo: Ateliê Editorial: Fapesp: Secretaria da Cultura, 1998. 

LEAL, Valporto. Memória viva e reinventada. Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, ano 21, n. 

146, p. 30-43, mai.2006. 

LEMOS, Carlos A. C; MORI, Victor Hugo; Alambert, Clara Correia d’. Patrimônio: 70 anos 

em São Paulo. São Paulo: 9º SR/IPHAN, 2008. 

REIS, Nestor Goulart. Dois séculos de projetos no estado de São Paulo: grandes obras e 

urbanização. Vol II – 1889-1930. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: 

Imprensa Oficial, 2010. 

SÃO PAULO. SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGÓCIOS METROPOLITANOS. 

EMPRESA METROPOLITANA DE PLANEJAMENTO DA GRANDE SÃO PAULO AS. 

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO. Bens culturais arquitetônicos no 

município e na Região de São Paulo. São Paulo, 1984. 

SOUKEF JUNIOR, Antonio; MAZZOCO, Maria Inês Dias; ALBARELLO FILHO, Eduardo. 

Cem Anos Luz. São Paulo: Dialeto Latin American Documentary, 2000. 

 
4. Apoio 

Visita à obra, 2011 e 2012. 

Acervo do Iphan-SP. 

Acervo do Setor Educativo do Museu da Língua Portuguesa. 
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Shopping Paço da Alfândega, fachada principal. Foto da autora 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Paço da Alfândega. 

Ano de construção: 1720. 

Localização: Rua da Alfândega, 35, Recife PE. 

Autor do projeto: desconhecido. 

Uso original: Convento dos Padres da Ordem de São Felipe de Néri. 

Materiais e técnicas construtivas: alvenaria de tijolos cerâmicos, pedra, madeira, 

cobertura em estrutura de madeira e telhas cerâmicas. 

Estado de conservação: ruim. 

Vínculo de tutela: federal, 1998. 

Características: se sabe pouco sobre o edifício original do Convento dos Padres da Ordem 

de São Felipe de Néri. É uma edificação de três pavimentos e de planta retangular com a 

fachada de maior extensão voltada para o cais. A planta foi bastante modificada em função 

dos usos pelos quais passou a edificação: às paredes internas originais compostas por 

arcadas de pedra e vergas em tijolos foram acrescentadas outras divisórias. Na data da 

intervenção o monumento encontrava-se com problemas de degradação na estrutura de 

cobertura, mas bom estado de conservação dos pisos de mosaico, assoalhos de madeira, 

falso mármore de lioz. 

 

 

 

Figura 309 – Em 1858, a edificação possui torres mais 
altas nas laterais. Fonte: <http://www.arcoweb.com.br> 
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Cronologia: 

1º) Realização da obra 

1720 – ano de construção do prédio para abrigar o Convento dos Padres da Ordem de São 

Felipe de Néri. 

2º) Vida da obra 

1825 – a edificação é destinada a ser a alfândega de Pernambuco. 

1826 – início das reformas projetadas pelo engenheiro militar Firmino Herculano de Moraes 

Âncora, para adaptação do prédio. 

1841 – conclusão de alterações na edificação. 

1922 – incêndio no prédio.  

1932 – a edificação é transformada em armazéns dos usineiros de açúcar, durante a sua 

reconstrução ganhou características neoclássicas. 

3°) Intervenção 

2000 – intervenção no monumento. 

 

2. Dados Principais da intervenção 

Nome: Shopping Paço da Alfândega. 

Autores: Carlos Fernando Pontual em colaboração com a arquiteta Iona Medeiros, 

associado ao escritório Luciana Menezes Consultoria e Pojetos. 

Ano do projeto: 2000. 
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Ano da realização: 2000-2004. 

Cliente: Alfândega Empreendimentos e Participações. 

Finalidade: centro de compras e âncora da revitalização da parte sul da ilha do Recife. 

Programa: aproximadamente 100 lojas, incluindo restaurantes e cinemas distribuídos em 

quatro pavimentos. A intervenção na edificação do antigo Paço faz parte do projeto envolve 

a construção de um edifício anexo (projetado por Paulo Mendes da Rocha) para receber a 

Livraria Cultura. Ambas as edificações são interligadas por passarelas sobre a via pública 

onde antes existia o acesso da locomotiva e caminhões na época em que o monumento foi 

utilizado como depósito de açúcar. 

Descrição: o arquiteto Carlos Pontual preservou o envoltório externo e, internamente, 

inseriu uma estrutura nova, em malha metálica utilizando os eixos existentes remanescentes 

das paredes em arcadas de pedra e tijolo. A opção foi manter as paredes originais desnudas 

tal como foram encontradas como referenciais do material e técnicas utilizadas em época 

precedente. 

O pé direito elevado permitiu a divisão do prédio em quatro níveis: três para lojas e um 

destinado à serviços. Os espaços comerciais foram distribuídos na ala perimetral da planta e 

em parte da porção central esquerda. Na ala direita foi criado um saguão onde foram 

implantadas as escadas rolantes e o elevador panorâmico. Uma cobertura translúcida nova 

cobre este espaço. 

Também foram acrescentadas novas entradas em todas as fachadas adequando o 

monumento ao novo fluxo de pessoas e às condições de segurança. 

 

  

Figuras 310 e 311 – Croquis do autor para a 
intervenção. Fonte: <http://www.arcoweb.com.br> 
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Figura 312 – Plantas do Shopping Paço da Alfândega. Fonte: SERAPIÃO, 2004, p. 61 
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Figuras 313 e 314 – Detalhes das novas aberturas inseridas na fachada para acesso ao Shopping. 
Figura 315 – Vista geral do Shopping Paço da Alfândega após a intervenção. 

Fotos da autora 
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Figura 316 – Vista geral do pátio interno do Shopping com 
destaque para remanescente da alvenaria original 
Figuras 317 e 318 – Detalhes da espaço interior do 
Shopping. Fotos da autora 
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Visita à obra, 2012. 
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Centro Educacional Ibrahim Alves de Lima, vista do conjunto. Fonte: GERGHI, 2011, p.170. 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Moinho de Grãos Fratelli Maciota. 

Ano de construção: 1898. 

Localização: Avenida Humberto de Campos, 60, Ribeirão Pires, SP. 

Autor do projeto: desconhecida. 

Uso original: Moinho de grãos. 

Materiais e técnicas construtivas: alvenaria estrutural de tijolos cerâmicos, alvenarias de 

pedra no porão, telhas cerâmicas, estrutura em madeira e telhas cerâmicas. Os anexos 

construídos na década de 1940 possuem vedação em alvenaria de tijolos e estrutura em 

concreto.  

Estado de conservação: ruína. 

Vínculo de tutela: não é tutelado em nenhuma instância. 

Características arquitetônicas: a primeira edificação, construída em 1898, é um galpão de 

planta retangular em alvenaria de tijolos e cobertura em duas águas. Com a ampliação de 

1919, o moinho passa a contar com mais dois galpões que se colocaram contíguos ao 

primeiro e seguindo o mesmo partido arquitetônico da primeira edificação. Na década de 

1940, o conjunto ganha mais dois anexos, também em planta retangular, mas com cobertura 

em arco e sem qualquer qualidade estética. 

Cronologia: 

1º) Realização da obra 

1898 – construção do Moinho di Semole Fratelli Maciota, para moagem de trigo. 

Figura 319 – Núcleo original do Moinho. 
Fonte: GERGHI, 2011, p.144 
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2º) Vida da obra 

1910 – a construção foi comprada por José Mortari – passou a ser conhecida como Moinho 

Mortari. Em função do aumento da produção, a edificação é ampliada com a construção de 

galpões em alvenaria. 

1946 – o Moinho é transformado em uma refinaria de sal - Cotolessa. Novos anexos são 

construídos nesse período . 

3°) Intervenção 

1ª proposta (data desconhecida) – foi elaborada sem o conhecimento do estado de 

conservação do monumento e de sua importância para a cidade158. O projeto previa a 

demolição de quase todas as construções em estado de ruína e a construção de um edifício 

triangular. 

2ª proposta (data desconhecida) – o projeto apresentou uma ligação viária entre o Centro 

Alto e o Centro Baixo, as duas áreas secionadas pela ferrovia. Uma grande praça seria 

implantada nas áreas livres do conjunto e alguns elementos do monumento passaram a ser 

conservados.159 

2001 – desapropriação do terreno permitiu levantamento e pesquisa no local160. O Centro de 

Apoio Técnico ao Patrimônio da Cidade estabeleceu diretrizes para a intervenção no 

monumento: ampliação da área de preservação, valorização da construção original, 

manutenção da relação existente entre o espaço urbano e a ferrovia, ênfase ao princípio da 

distinguibilidade. 
                                                             
158 GERGHI, Luciana Carla Pezzolante. Sobreposição de Arquiteturas como Forma de Intervir no Espaço Urbano 
Consolidado. 2011. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie.. São Paulo, 2011, p. 137. 
159 Ibidem, p. 139. 
160 Ibidem, p. 142. 

Figura 320 – Planta do núcleo 
original do Moinho. Fonte: 

GERGHI, 2011, p.145 
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2. Dados Principais da intervenção 

Nome: Centro Educacional Ibrahim Alves de Lima. 

Autores: Rafael Perrone e Márcio do Amaral. 

Ano do projeto: 2000-2002. 

Ano da realização: 2002-2004. 

Cliente: Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires. 

Finalidade: restauro e readequação do antigo Moinho Fratelli Maciota em Centro 

Educacional. 

Programa: no edifício preexistente – Centro de Treinamento de Professores; edificações 

novas para a Escola e Secretaria de Educação.  

Descrição: a partir de estudo aprofundado do monumento e depois de dois estudos iniciais, 

os arquitetos desenvolveram a terceira e definitiva proposta de intervenção no então 

conjunto do moinho. 

A edificação original tinha passado por dois momentos de ampliação de suas dependências: 

a primeira manteve o caráter do edifício original e seu padrão construtivo; porém a segunda 

não. 

O fio condutor da intervenção foi recuperar as características originais do edifício 

preexistente, resgatando a sua volumetria enquanto moinho; evidenciando seus elementos 

históricos mais significativos como a chaminé, materiais e técnicas tradicionais empregadas 

na construção. 

Figura 322 – Planta do Moinho com a ampliação de 
1910. Fonte: GERGHI, 2011, p.146 

Figura 321 – Moinho após a ampliação de 1946. 
Fonte: GERGHI, 2011, p.148 
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Optou-se pela demolição dos galpões construídos na época em que a edificação passou a 

ser uma Refinaria de Sal pela ausência de qualidade estética e pouca importância histórica.  

Foram usados como referências os projetos do Sesc Pompeia em São Paulo SP, Museu do 

Parque do Caraça, Santa Bárbara MG e Parque das Ruínas no Rio de Janeiro RJ.161 

Com o objetivo de abrigar um Centro de Formação de Professores, a edificação deveria 

conter um auditório, salas de informática, salas de aula, de reuniões, espaços para 

exposições e eventos. 

O projeto final composto pelo restauro e adaptação dos três pavilhões promove a 

recuperação dos galpões construídos em 1898 e 1910, incorpora um novo volume nos 

fundos do bloco central, reconstrói os portais destruídos dos pavilhões da década de 1910 

utilizando as características tipológicas do portal preexistente não destruído. 

Alguns fechamentos foram recuperados com a utilização do material de demolição dos No 

pavilhão 1, foi incorporado o auditório – seu interior foi inteiramente remodelado, o edifício 

preexistente tem a função ser o contentor do seu novo uso. No pavilhão 2, onde ficam os 

espaços expositivos, foram preservadas algumas alvenarias internas originais; seu pé-direito 

triplo permitiu a inserção de um mezanino em estrutura metálica independente da estrutura 

original e um elevador hidráulico – em uma das extremidades, o mezanino rompe a parede 

 

 

 

                                                             
161 GERGHI, Luciana Carla Pezzolante. Sobreposição de Arquiteturas como Forma de Intervir no Espaço Urbano 
Consolidado. 2011. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie.. São Paulo, 2011, p. 149. 

Figura 323 – Vista geral do conjunto após a 
intervenção. Fonte: SERAPIÃO, 2005, p. 44. 

Figura 324 – Vista geral dos Moinhos após a 
intervenção. Fonte: SERAPIÃO, 2005, p. 46. 
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Figura 325 – Implantação com proposta de intervenção; em vermelho: o conjunto dos moinhos. Fonte: SERAPIÃO, 2005, p. 47. 
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Figuras 326, 327 e 328 – Planta do térreo, pavimento intermediário e 
pavimento superior. Fonte: GERGHI, 2011, p.154-156 
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metálica pintada de vermelho. O mezanino tem a função de abrigar as salas de aula. O 

pavilhão 3, do qual havia parte de seu embasamento e a fachada posterior preservados, 

recebeu fechamento em estrutura metálica e vidro para completar o perímetro da edificação; 

as paredes originais internas foram demolidas e a cobertura foi refeita. Todas as novas 

inserções adotam características compositivas contemporâneas e optam pelo uso de 

tonalidades contrastantes. 

Em 2009, as atividades em funcionamento no antigo moinho foram interditadas a partir da 

constatação por meio de laudo técnico, por parte do IPT sobre os efeitos nocivos da 

salinização sobre a construção162, problema que não foi resolvido durante os trabalhos de 

intervenção. 

No início de fevereiro de 2011163 do Governo Federal, junto ao Ministério do Turismo, para a 

recuperação das edificações que compõem o antigo moinho. Com a interdição do atual 

Centro de Formação de Professores, as edificações voltaram ao estado de abandono – o 

descaso, além dos problemas já ocasionados pela presença do cloreto de sódio (oxidação 

de partes metálicas) propiciou o aparecimento de vidros quebrados, calhas perfuradas, 

invasão de indigentes e dependentes químicos.164 

 

                                                             
162 GERGHI, Luciana Carla Pezzolante. Sobreposição de Arquiteturas como Forma de Intervir no Espaço Urbano 
Consolidado. 2011. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.. São Paulo, 2011, p. 163 
163 Prefeitura busca recursos federais para a recuperação da Fábrica de Sal na Estância. Folha de Ribeirão 
Pires, 08 de fevereiro de 2011. Disponível em: 
 < http://www.folharibeiraopires.com.br/folha-mobile/noticia.php?materia=10199\>. Acesso em 30 set. 13. 
164 Fábrica de Sal de Ribeirão Pires se transforma em terra de ninguém. Folha de Ribeirão Pires, 05 de maio de 
2013. Disponível em: 
<http://www.folharibeiraopires.com.br/portal/exibeMateria.php?Fabrica_de_Sal_de_Ribeirao_Pires_se_transform
a_em_terra_de_ninguem_-17586> . Acesso em 30 set. 13. 
 

Figuras 329 e 330 – Vistas internas das 
edificações após a intervenção. Fonte: 

SERAPIÃO, 2005, p. 47. 

http://www.folharibeiraopires.com.br/folha-mobile/noticia.php?materia=10199/
http://www.folharibeiraopires.com.br/portal/exibeMateria.php?Fabrica_de_Sal_de_Ribeirao_Pires_se_transforma_em_terra_de_ninguem_-17586
http://www.folharibeiraopires.com.br/portal/exibeMateria.php?Fabrica_de_Sal_de_Ribeirao_Pires_se_transforma_em_terra_de_ninguem_-17586
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http://www.folharibeiraopires.com.br/portal/exibeMateria.php?Fabrica_de_Sal_de_Ribeirao_Pires_se_transforma_em_terra_de_ninguem_-17586
http://www.folharibeiraopires.com.br/portal/exibeMateria.php?Fabrica_de_Sal_de_Ribeirao_Pires_se_transforma_em_terra_de_ninguem_-17586
http://www.folharibeiraopires.com.br/folha-mobile/noticia.php?materia=10199/
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Museu de Artes e Ofícios, fachada principal. Foto da autora 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Estação Central e Oeste de Minas. 

Ano de construção: 1920/1922. 

Localização: Praça Rui Barbosa, s/n, Belo Horizonte MG. 

Autor do projeto: projeto do engenheiro Caetano Lopes, desenho do arquiteto Luiz Olivieri 

e construção do engenheiro Antônio Gravatá.165 

Uso original: estação de trens. 

Materiais e técnicas construtivas: desconhecida. 

Estado de conservação: bom. 

Vínculo de tutela: municipal (1998/tombamento do conjunto urbano da Praça Rui Barbosa); 

estatal (1988). 

Características arquitetônicas: o edifício da Estação Central de Minas é formado por dois 

blocos de dois pavimentos: um bloco bastante alongado implantado paralelo à via férrea 

onde, originalmente, se localizavam as plataformas e áreas de apoio da estação. O segundo 

bloco, também de planta retangular, era a área nobre do edifício, onde estavam o hall 

principal, bilheterias e áreas administrativas. A fachada tem a parte central composta por 

três planos que marcam a entrada: possui características ecléticas com terraços de 

balaústres, pilastras decorativas, frontões diferenciados para cada grupo de janelas e 

destaque para a torre do relógio, encimada por cúpula e com grupos escultóricos dispostos 

em cada um dos seus cantos. No pavimento térreo, toda a fachada, tanto em sua parte 

                                                             
165 Disponível em <http://www.mao.org.br/port/cronologia2.asp>. Acesso em 30 set. 13. 

Figura 331 – Projeto da Estação Central. 
Fonte: <http://www.mao.org.br> 
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central como nas laterais, é percorrida por corredores avarandados que conectam a praça 

em  frente à edificação com seu hall principal.     

O edifício Oeste de Minas, que se situa atrás da Estação Central, apresenta partido 

arquitetônico semelhante: sua planta é praticamente um espelho da planta da Estação 

Central, com a diferença que sua parte posterior dá acesso a um jardim interno. 

Cronologia: 

1º) Realização da obra 

1894 – início da construção da Estação de Minas, prédio projetado sob a orientação do 

arquiteto José de Magalhães. 

1898 – início do funcionamento do primeiro relógio público da cidade, instalado na torre da 

estação. 

1920 – demolição do prédio da Estação de Minas para a construção do prédio da Estação 

da Oeste de Minas (projeto elaborado por Caetano Lopes) e lançamento da pedra 

fundamental do novo prédio da Estação Central. 

1922 – inauguração da Estação Central. 

2º) Vida da obra 

Década de 1940 e 1950 – o desenvolvimento do transporte rodoviário provoca a mudança 

de uso da Estação Central, restringindo o uso do trem ao transporte de cargas e trens 

intermunicipais e interestaduais. 

1975 – Criação da Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos (EBTU). 

1984 – Criação da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). 

Figura 332 – Primeiro prédio da Estação 
Central, no final do século XIX. Fonte: 

<http://www.mao.org.br> 

Figura 333 – Construção do metrô na 
década de 1970; Estação Central ao 

fundo. Fonte: <http://www.mao.org.br> 
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1985 – Definição do perímetro da Área de Proteção do Conjunto da Praça Rui Barbosa. 

1986 – entra em operação o trem de superfície. 

1987 – inauguração do trecho Lagoinha – Estação Central do metrô utilizando as 

instalações da antiga Estação Central/Oeste de Minas (trilhos e edificação). Aquisição da 

Serraria Souza Pinto, pelo Governo Estadual, situada nas imediações da Praça Rui 

Barbosa, com objetivo de intervenção de restauro e adaptação à centro cultural. 

3°) Intervenção 

2000 – Divulgação do projeto do Instituto Cultural Flávio Gutierrez para a instalação de um 

Museu de Artes e Tradições Populares na área da Praça Rui Barbosa. 

2001 – restauro das edificações Estação Central e Estação Oeste de Minas. 

2002 – instalação do Museu de Artes e Ofícios nos prédios das estações Central e Oeste de 

Minas. 

 

2. Dados Principais da intervenção 

Nome atual: Museu de Artes e Ofícios. 

Autores: Ângela Arruda Fernandes e Luís Alberto Therisot. 

Ano do projeto: 2000. 

Ano da realização: 2001-2005. 

Cliente: Instituto Cultural Flávio Gutierrez, Ministério da Cultura e CBTU. Figura 334 – Museu de Artes e Ofícios. 
Foto da autora 
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Finalidade: implantação do Museu de Artes e Ofícios na Estação Central para armazenar a 

coleção particular organizada por Ângela Gutierrez (presidente do Instituto Cultural Flávio 

Gutierrez). 

Programa: salas expositivas, salas de apoio, salas educativas, serviços, recepção, loja, 

restaurante. 

Descrição: a intervenção contou com a adaptação de dois edifícios de uso ferroviário – a 

Estação Central e a Estação da Oeste de Minas –, separados fisicamente pela linha de 

trem/plataformas (em uso pelo metrô e pela ferrovia Vitória-Minas), para uso como museu.  

Para a criação de amplos espaços de exposição, os arquitetos utilizaram as antigas 

plataformas de passageiros que foram fechadas com grandes painéis de vidro temperado e 

estrutura metálica, ligeiramente a frente da colunata de ferro que sustenta a cobertura. 

Segundo os arquitetos166, a ideia era permitir a visibilidade do acervo ao usuário dos trens. 

Para estabelecer a ligação visual entre as duas edificações, os arquitetos optaram pela 

substituição da parte central da cobertura das plataformas de embarque do metrô por um 

fechamento transparente em vidro com estrutura metálica. 

Na edificação da Estação Central, que foi denominada na intervenção de prédio A, dá-se o 

acesso principal do Museu: é nele que se encontram a recepção, loja, restaurante, sala para 

grupos pedagógicos, administração, exposição temporária (no 1º pavimento) e início do 

percurso da exposição permanente. 

Fisicamente, as edificações estão conectadas por um túnel que passa sob os trilhos levando 

o visitante do prédio A ao prédio B (a Estação da Oeste de Minas). No prédio B, foram  
                                                             
166 MELENDEZ, Adilson. Plataformas transformam-se em galerias para exposições. Projeto Design, São Paulo, 
n.315, p.52-57, mai. 2006. 
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Figura 335 – Implantação - Museu de Artes e Ofícios. Fonte: MELENDEZ, 2006, p 53 
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Figura 336 – Plantas do prédio da Estação Central - Museu de Artes e Ofícios.  
Fonte: MELENDEZ,  2006, p 56 

Figura 338 – Plantas do prédio da Estação Oeste de Minas - Museu de Artes e Ofícios. 
Fonte: MELENDEZ,  2006, p 57 

 

Figura 337 – Interior da Estação Central, após a intervenção. 
Foto da autora 

Figura 339 – Interior da Estação Oeste de Minas, após a 
intervenção. Foto da autora 
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Figura 340 (abaixo) – Antigas plataformas da Estação 
Central transformadas em espaços expositivos. Foto da 

autora 
Figuras 341 e 342  (ao lado) – Corte mostrando a 
ligação subterrânea entre as duas estações e vista 

através da Estação Central em direção à Estação Oeste 
de Minas: plataformas do metro entre ambas. Fonte: 

Fonte: MELENDEZ,  2006, p 56-57/ Foto da autora 
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operadas uma série de reformas para a adequação ao novo uso: inserção de elevador e 

escada de ligação entre o térreo e 1º pavimento, até então inexistentes; demolição de 

paredes divisórias do 1º pavimento para criação de espaços museográficos; criação de 

mezanino para ampliação da área, abertura de portas para acesso ao jardim. 

 

3. Referências bibliográficas 

MELENDEZ, Adilson. Plataformas transformam-se em galerias para exposições. Projeto 

Design, São Paulo, n.315, p.52-57, mai. 2006. 

 
4. Apoio 

Visita à obra, 2011 

Site: <http://www.mao.org.br>. 
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Santander Cultural, fachada principal. Foto da autora 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Agência do Banco Santander. 

Ano de construção: 1927-1932. 

Localização: Rua Sete de Setembro, 1028, Centro Histórico, Porto Alegre RS. 

Autor do projeto: Fernando Corona e Stephan Sboczak. 

Uso original: agência bancária. 

Materiais e técnicas construtivas: desconhecidas. Pelo levantamento no local, pode-se 

perceber que alguns rasgos no revestimento das paredes internas, revelam uma alvenaria 

mista de pedra e tijolo cerâmico. Externamente, o prédio possui base revestida em granito 

na tonalidade rosa e argamassa formada de massa raspada e mica. 

Estado de conservação: bom. 

Vínculo de tutela: estatal, 1987. 

Características arquitetônicas: edificação de caráter eclético, possui planta retangular 

com pátio central, um subsolo tipo porão alto, térreo e mais três pavimentos. Seus traços 

apresentam características do neoclássico, art nouveau e barroco-rococó, é considerado um 

exemplar típico da arquitetura bancária do início do século XX. 

A planta divide-se em dois eixos de simetria, compostos pelo eixo de disposição dos pátios 

central e laterais os quais estão dispostos ao longo do acesso principal do público. As 

atividades distribuem-se ao redor dos pátios.  

 
Figura 343 – Banco Santander, configuração 

atual. Foto da autora 
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Possui, aproximadamente, 9.000,00 m² de área construída e um pé-direito de 12,00 m de 

altura que lhe confere proporções sólidas e imponentes. O embasamento de granito rosa foi 

preparado pela Firma Piatelli & Irmãos. As peças de cerâmica utilizadas no hall de entrada 

foram importadas da Societè Galé et de Produits Céramiques. Os vitrais que compõem o 

saguão vieram da casa Roger Desjardins Angers, de Paris. 

Cronologia: 

1º) Realização da obra 

1919 – o Banco Nacional do Comércio abriu concorrência de arquitetura para promover a 

construção de sua sede em terreno situado no centro da cidade. A proposta vencedora foi 

de autoria de Theo Wiederspahn, que na época usava o pseudônimo de Vaqueano.167 

1927 – elaboração do projeto definitivo168 e início das obras. 

                                                
167 O projeto era bastante complexo e abrigava diversas funções – banco, restaurante, clube e hotel. Fonte: 
WEIMER, Günter. Theo Wiederspahn – arquiteto. Porto Alegre: EdiPucRGS, 2009, p. 98. 
168 Neste projeto, metade do piso térreo é provido de um amplo mezanino (dito primeiro piso) que seria destinado 
para o banco cuja entrada se daria pela Rua Sete de Setembro que se ligava diretamente ao subsolo, todo 
destinado ao banco, onde ficavam duas caixas-fortes, uma das quais era destinada ao serviço de caixas de 
aluguel. A outra metade do térreo, também provido de mezanino, seria ocupada por um restaurante (do 
Comércio) cujo acesso seria feito a partir da rua das Flores (Siqueira Campos). Tanto o restaurante como o 
banco teriam uma iluminação central e zenital através de dois poços de ventilação secundários que terminariam, 
cada qual, num vitral. Quase todo o assim denominado segundo piso se destinaria ao Clube do Comércio cujo 
acesso se daria pela Rua Cassiano do Nascimento (junto à Praça Barão do Rio Branco). O espaço central do 
mesmo seria um grande salão de baile que ocuparia o centro geométrico do prédio e seria iluminado através de 
um terceiro e principal poço de iluminação que também terminava num esplendoroso vitral horizontal. Ao redor 
do salão haveria salas de reunião, banquetes e jogos. Parte do terceiro piso, somada ao quarto e ao quinto, seria 
ocupada por um hotel (naturalmente, o do Comércio). Esse haveria de se configurar como um hotel de luxo, com 
todos os 217 quartos com iluminação e ventilação naturais. Esse poço central deveria ser coberto por uma 
grande cúpula monumental que desempenharia um papel fundamental na composição das massas do prédio. 
Fonte: WEIMER, Günter. Theo Wiederspahn – arquiteto. Porto Alegre: EdiPucRGS, 2009, p. 98-99. Segundo o 
pesquisador José Luís Tolotti Filho, há outra versão para a história da construção do Banco Nacional do 
Comércio. A concorrência vencida por Theo foi arquivada e o projeto retomado com um programa restrito à 
atividade bancária; as obras foram iniciadas na metade dos anos 1920, sendo conduzidas pelo escritório do 
próprio Theo, em parceria com João Ferreira de Araújo, responsáveis pela demolição, fundações e reboco das 

Figura 344 – Proposta de Theo Wiederspahn para o 
Banco Nacional do Comércio. Fonte. WEIMER, 2009, p. 

99 
 

Figura 345 – Corte - Proposta de Theo Wiedespahhn 
para o Banco Nacional do Comércio. Fonte. WEIMER, 

2009, p. 99 
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1928 – paralisação das obras. 

1933 – retomada das obras.169 

2º) Vida da obra 

1972 – O Banco Nacional do Comércio se une ao Banco Nacional da Província do Rio 

Grande do sul e ao Banco industrial e Comercial do Sul, o então Banco Sul brasileiro. 

1985 – o Banco passou a ser chamado de Banco Meridional. 

2000 – o Banco Meridional é comprado pelo Santander. 

3°) Intervenção 

2001 – convite ao escritório Loeb Arquitetura para a readequação do prédio. 

 

2. Dados Principais da intervenção 

Nome atual: Santander Cultural. 

Autores: Roberto Loeb e colaboradores (Luís Capote, André Kuhl, Francisco Cassimiro, 

Nicola Pugliese, Maria Fernanda Nogueira, Damiano Leite, Fernanda Pinha, Lilian Martins). 

Ano do projeto: 2001. 

                                                                                                                                                   
fachadas. Fonte: TOLOTTI FILHO, José Luís. Ecletismo e Reciclagem: o edifício do Margs, do Memorial do RS e 
do Santander Cultural. 2010. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 2010. 
169 Divergências entre as partes interessadas na edificação fizeram com que o Banco Nacional do Comércio 
assumisse o controle das obras e reformulasse o projeto original. O arquiteto-escultor polonês Stefan Sboczak 
adaptou o projeto, eliminando a cúpula central, as entradas laterais (do clube e do hotel) e os poços de 
iluminação secundários. Fonte: WEIMER, Günter. Theo Wiederspahn – arquiteto. Porto Alegre: EdiPucRGS, 
2009, p. 100. 
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Ano da realização: 2001. 

Cliente: Banco Santander. 

Finalidade: transformar a antiga edificação bancária em um moderno centro cultural. 

Programa: espaços expositivos, cinema, bar, café, restaurante, Museu da Moeda, 

biblioteca, loja, livraria, salas multiuso e espaços administrativos (destinada ao Banco 

Santander). 

Descrição: o hall e o salão central tiveram suas feições originais recuperadas, 

principalmente na ornamentação interna composta pelos vitrais coloridos do teto. Nesses 

ambientes foram incluídas as galerias técnicas que permitem a atualização tecnológica do 

prédio e de todas as suas instalações.  

A intervenção de maior vulto no edifício histórico foi a criação de um átrio central no antigo 

poço de ventilação e iluminação do prédio, para receber atividades de exposição, palestras 

e apresentações teatrais e musicais. Este era o único espaço que permitia receber um 

ambiente nas proporções de um pequeno auditório. 

Antigas caixas de escadas deram lugar a novos elevadores executados em estrutura 

metálica e fechamento em vidro. Como referência à existência das escadas, o arquiteto 

deixou o sinal dos degraus nas paredes. 

Figura 346 – Corte, mostrando o aproveitamento do 
átrio central de ventilação e iluminação. Fonte: TOLOTTI 

FILHO, 2010, p. 71 
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Figura 348 – Planta do Subsolo, após a intervenção: 1. Museu da Moeda; 2. 
Cozinha; 3. Restaurante; 4. Hall Administrativo; 5. Cinema; 6. Hall de distribuição; 

7. Café; 8. Adega; 9. Transformadores; 10. Recepção; 11. Bar; 12. Hall dos 
elevadores. Fonte: FIGUEROLA, 2001, p. 54 

Figura 350 – Planta do Térreo, após a intervenção: 1. Salão lateral; 2. 
Administração do Centro Cultural; 3. Presidência do Centro Cultural; 4. 

Reuniões do Centro Cultural; 5. Salão Central; 6. Hall; 7. Hall de entrada; 8. 
Hall do elevador; 9. Loja; 10. Livraria. Fonte: FIGUEROLA, 2001, p. 54 

Figura 347 – Restaurante implantado no subsolo. Foto da autora 

Figura 349 – Salão expositivo no Pavimento Térreo. Foto da autora 
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Figura 351 – Planta da Galeria, após a intervenção: 1. Galerias; 2. Hall; 3. 
Auditório; 4. CPD/site; 5. Hall do elevador. Fonte: FIGUEROLA, 2001, p. 54 

Figura 353 – Planta do 1° Pavimento, após a intervenção: 1. Administração; 2. 
Recepção diretoria; 3. Expedição; 4. Arquivos; 5. Vice-presidente; 6. Copa; 7. Coffee 
break; 8. Recepção; 9. Estar; 10. Reuniões; 11. Diretor em trânsito; 12. Telefonistas; 

13. Espera; 14. Presidente; 15. Site; 16. Hall de elevadores; 17. Site; 18. Sala de 
cópias; 19. Átrio central. Fonte: FIGUEROLA, 2001, p. 54 

Figura 352 – Salão expositivo no Pavimento Térreo. Foto da autora 

Figura 354 – Átrio central criado no vazio interior, sobre o Salão Central. 
 Foto da autora 
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Figura 356 – Planta do 2° Pavimento, após a intervenção: 1. Administração; 2. Coffee 
break; 3. Recepção; 4. Hall de elevadores; 5. Varanda externa; 6. Site; 7. Sala de 

máquinas/ar condicionado; 8. Expedição. Fonte: FIGUEROLA, 2001, p. 54 

Figura 355 – Área administrativa. Foto da autora 
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4. Apoio 

Visita à obra, 2007 e 2011. 

Site: <http://www.iphae.rs.gov.br>. 
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Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro, fachada principal. Foto da autora 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Cervejaria Hanseática. 

Ano de construção: 1904-1914 e anos 1940. 

Localização: Rua José Higino, n. 115, Rio de Janeiro RJ. 

Autor do projeto: desconhecida. 

Uso original: o conjunto é composto por dois volumes da Cervejaria Hanseática (construído 

entre 1904 e 1914) e o edifício construído pela Christiani Nielsen (construído nos anos 

1940). 

Materiais e técnicas construtivas: estrutura em concreto e alvenaria de tijolos. 

Estado de conservação: médio. 

Vínculo de tutel a: estadual (1994). 

Características: o conjunto é composto por dois edifícios contíguos, um da Cervejaria 

Hanseática e outro, da Cervejaria Christiani Nielsen – o primeiro possui características 

ecléticas, é formado de dois pavimentos e tem a fachada decorada com arcos romanos 

imitando tijolos. O segundo situa-se na esquina, é formado por quatro pavimentos e possui 

arquitetura com linhas mais geométricas e ornamentação com características art deco. É o 

jogo compositivo das janelas de ambas as edificações que confere qualidades estéticas ao 

conjunto. 

Cronologia: 

1º) Realização da obra 

1904-1914 – construção do primeiro bloco da cervejaria, a primeira do Rio de Janeiro. 

Figura 357 – Antiga Cervejaria. Fonte: 
<http://www.fotolog.com> 
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Anos 1940 – construção, pela Christiani Nielsen, do segundo bloco.  

2º) Vida da obra (desconhecida) 

3°) Intervenção 

2002 – por iniciativa dos arquitetos Luiz Antônio Rangel e Ricardo Macieira, a Prefeitura 

Municipal do Rio de Janeiro promove a intervenção em parte do conjunto. 

 

2. Dados Principais da intervenção 

Nome atual: Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro. 

Autores: Luiz Antônio Rangel e Ricardo Macieira. 

Ano do projeto: 2002. 

Ano da realização: 2002 – 2004. 

Cliente: Empresa Municipal de Urbanização (Riourbe) e Secretaria Municipal de Obras . 

Finalidade: desenvolvimento de cursos e produção de espetáculos ligados à dança. 

Programa: salas de dança e ensaios, centro de memória, biblioteca, sala de uso múltiplo, 

espaço para conferências e seminários, alojamentos para visitantes, sala de exposições, 

loja, café, auditório, administração e serviços e sala de espetáculos (não executada). 

Descrição: a ideia do projeto surgiu quando os arquitetos projetavam a nova unidade do 

Hipermercado Extra no térreo e primeiro andar das antigas instalações da cervejaria 

Hanseática. Conhecendo a importância da edificação para o bairro, sugeriram que o Grupo 

Pão de Açúcar, o então cliente deste trabalho, cedesse à Prefeitura Municipal da Cidade do 

Figura 358 – Cervejaria hoje: Centro Coreográfico.  
Foto da autora 
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Rio de Janeiro a parte alta do prédio para uso cultural; já que o uso como supermercado 

seria inapropriado.170 

Em uma parceria da Secretaria Municipal das Culturas, foi implementado o projeto do 

Complexo Cultural – um Centro Coreográfico -, que ocuparia as demais dependências da 

Cervejaria Hanseática e o antigo edifício da Christiani-Nielsen. 

O conjunto passou a fazer parte do complexo do Hipermercado Extra e é o maior complexo 

cultural da América Latina para formação e aprimoramento de bailarinos, coreógrafos e 

profissionais ligados à dança.171 

O Centro Coreográfico possui cinco pavimentos: no térreo estão o hall de entrada, recepção, 

plataforma de carga e descarga, depósito e área de serviço. O 1º pavimento é destinado a 

uso de serviços e manutenção. No 2º pavimento acontecem as atividades de dança; no 3º 

pavimento há uma sala de reuniões, centro de memória e biblioteca e um pavimento 

intermediário com sala de exposições, sala de dança e hall de serviço; no 4º pavimento fica 

a administração e no quinto pavimento há o alojamento dos profissionais. 

O projeto partiu da premissa de preservar a imagem externa do monumento, que tem uma 

importância histórica para o bairro da Tijuca, no qual está inserido e, ocupar seus espaços 

internos com o novo uso. Não foi possível esvaziar completamente os edifícios que formam 

o conjunto, pois havia paredes estruturais que foram mantidas na intervenção. As fachadas 

foram restauradas a partir de estudo iconográfico e levantamento técnico. 

Todas as atividades do programa foram distribuídas no bloco da antiga cervejaria 

Hanseática e no edifício Christiani-Nielsen, porém para implantar o espaço destinado às  
                                                             
170 MELENDEZ, Adilson. Espaço dedicado à dança ocupa antiga cervejaria. Projeto Design, São Paulo, n. 301, p. 
52-57, mar. 2005. 
171 Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro. Disponível em:  
<http://obras.rio.rj.gov.br/index.cfm?sqncl_publicacao=422>. Acesso em 01 out. 13. 

Figura 359 – Área do conjunto destinada ao 
Supermercado Extra. Foto da autora 

Figura 360 – À direita, área do conjunto destinada ao 
Centro Coreográfico. Foto da autora 

http://obras.rio.rj.gov.br/index.cfm?sqncl_publicacao=422
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Figura 361 – Implantação do conjunto. Fonte: MELENDEZ, 2005, p. 54 
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Figura 362 – Planta do 2º Pavimento: 1) hall de serviço; 2) foyer; 3) sala de 
dança; 4) camarins; 5) sala de dança. Fonte: MELENDEZ, 2005, p. 57 

Figura 364 – Corte. Fonte: MELENDEZ, 2005, p. 57 

Figura 363 – Sala de dança do 2º Pavimento Foto da autora 
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Figura 365 – Planta do 4º Pavimento: 1) 
Sala de dança; 2) depósito; 3) exposições. Fonte: MELENDEZ, 2005, p. 57 

 
Figura 366 – Planta do 3º Pavimento: 1) Hall público; 2) sala de reuniões; 3) 
centro de memória; 4) depósito; 5) balcão. Fonte: MELENDEZ, 2005, p. 57 

 

Figura 367 – Sala de dança do 4º Pavimento Foto da 
autora 

Figura 368 – Hall de circulação. Foto da autora 
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Figura 369 – Planta do 6º Pavimento: 1) Hall público; 2) Hall de serviço; 3) 
depósito; 4) apartamento; 5) quarto mezanino. Fonte: MELENDEZ, 2005, p. 57 

 
Figura 370 – Planta do 5º Pavimento: 1) Depósito; 2) terraço; 3) administração 

Fonte: MELENDEZ, 2005, p. 57 
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salas de dança, os arquitetos criaram um volume anexo atrás do conjunto – onde antes 

existia duas cúpulas, hoje demolidas; os arquitetos propuseram uma releitura dos antigos 

elementos existentes com cobertura em lona. 

Internamente, foram inseridas lajes nervuradas, estruturas metálicas de apoio para 

iluminação, novos sistema de infraestrutura e circulação vertical para adaptação do antigo 

conjunto aos novos espaços. 

 
3. Referências bibliográficas 

Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro. Disponível em:  

<http://obras.rio.rj.gov.br/index.cfm?sqncl_publicacao=422>. Acesso em 01 out. 13. 

MELENDEZ, Adilson. Espaço dedicado à dança ocupa antiga cervejaria. Projeto Design, 
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4. Apoio 

Visita à obra, 2014. 

Site: <http://www.rio.rj.gov.br/web/irph/bens-tombados>. 
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Palacete das Artes/Rodin Bahia, fachada principal. Foto da autora 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Palacete Bernardo Martins Catharino. 

Ano de construção: 1991-1912. 

Localização: Rua da Graça, 284, Bairro da Graça, Salvador BA. 

Autor do projeto: arquiteto Baptista Rossi. 

Uso original: residência da família Bernardo Martins Catharino. 

Material e técnica construtiva: o palacete foi construído em alvenaria de tijolos estruturais; 

as três paredes longitudinais são os eixos estruturais onde se apóiam vigas de piso e forro. 

As paredes transversais são apenas divisórias. Em alguns ambientes, o sistema estrutural 

de piso é feito por vigamento metálico. Todo telhado foi executado em telhas cerâmicas tipo 

francesa, apoiadas sobre estrutura de madeira. 

Estado de conservação: bom. 

Vínculo de tutela: estatal (1982). 

Características arquitetônicas: a edificação é considerada um dos últimos exemplares da 

arquitetura eclética baiana, sendo o primeiro edifício nesse estilo a ser tombado pelo 

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da Bahia (IPAC), órgão de preservação 

do patrimônio do Estado, na década de 1980.  

A construção, datada de 1912, tem autoria do italiano Baptista Rossi, arquiteto que projetou 

outras 32 edificações entre 1911 e 1933 na cidade de Salvador, entre elas: a Residência da 

Rua Canela, 8, hoje Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (UFBA); a 

Residência dos Irmãos Guinle, na Ladeira da Barra; a nova sede do Bank of London e South 

América, na Rua Miguel Calmon, 24. 
Figura 371 – Palacete no início do século XX. 

Fonte: JORDAN, 2006, p. 66. 
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Segundo Paulo Ormindo, Bernardo Catharino encomendou cinco projetos diferentes, sendo 

dois deles de autoria desconhecida e os outros três do arquiteto Rossi Baptista.172 

O projeto escolhido obedece aos padrões do ecletismo, edificado afastado da rua, com 

arquitetura imponente, rica em detalhes e elementos decorativos – platibandas, balaústres, 

medalhões, rosetas, colunas e capitéis, espelho d’água, pináculos. Varandas, guarda–

corpos balaustrados, escadas, balcões e saliências criam a composição de volumes da 

fachada. É composto de quatro pavimentos: porão (biblioteca, sala de bilhar, gabinete, 

adega, lavanderia, garagem e apartamento para criados); pavimento nobre (vestíbulo, salão 

de visitas, salão de jantar, sala de música, sala de almoço, sala de costura, gabinete, 

capela, aposento do mordomo, copa e cozinha); pavimento superior (dez quartos, saleta, 

terraço e varandas); sótão. A planta é organizada ao longo de um corredor central que 

distribui os ambientes com certa liberdade formal, sem ser simétrica. 

O casarão possui alguns equipamentos importados como o elevador, louças sanitárias, 

vidros, cristais, mármores, ladrilhos e ferragens. A ornamentação das paredes e dos forros 

dos cômodos ficou a cargo do artista Oreste Sercelli.173 

As paredes e forros das áreas nobres são delicadamente ornamentados com pinturas de 

motivos florais e campestres. O ar imponente dessa área interna é complementado pelo piso 

em madeira, com desenhos diferenciados para cada ambiente e pelas portas altas com 

bandeira, compostas por duas folhas inteiriças de madeira e duas folhas com caixilho, 

formado por madeira e vidros jateados com desenhos estilo art-noveau.  

                                                             
172 ORMINDO, Paulo In JORDAN, Kátia Fraga (org.). De Villa Catharino a Museu Rodin Bahia 1912 – 2006: um 
palacete baiano e sua história. Salvador, Solisluna Design e Editora, 2006, p. 67– 68. 
173 JORDAN, Kátia Fraga (org.), op. cit. 

Figura 372 – Vista aérea antes da intervenção. 
Fonte: Acervo do escritório Brasil Arquitetura 
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O passeio por esse pavimento pode nos trazer surpresas arquitetônicas encantadoras, ao 

mudarmos de um para outro ambiente que se comunicam. Detalhes de piso, tabeiras, 

entalhes, relevos das sancas, o elevador antigo, a escada com guarda-corpo em madeira 

torneada, tudo nos remete ao modo de viver do início do século XX. A sala de música, um 

dos espaços mais interessantes da casa, com uma de suas paredes semicircular – uma 

espécie de bay-window – e a pequena capela, com o vitral representando a Virgem Maria e 

forro lembrando um céu estrelado, também são exemplos disso. 

O pavimento superior, dos dormitórios, também nos permite conhecer os costumes da 

época. Os quartos enfileirados, contíguos uns aos outros, distribuem-se por cada lado do 

corredor central. À leste, eles possuem varanda corrida que os interliga externamente e 

exatamente em cima do espaço avarandado do pavimento inferior. Ela é protegida por 

cobertura em vidro, apoiada em estrutura de ferro fundido, com mãos francesas trabalhadas. 

Do outro lado estão mais alguns quartos, o dormitório do casal e a sala de costura da 

matriarca. Todo esse pavimento possui uma ornamentação mais sóbria, desenhos 

geométricos diferenciados no piso de cada cômodo e forros menos rebuscados, mas 

distintos para cada ambiente. 

Os desenhos originais174 das fachadas e as fotos da época mostram que as mansardas 

possuíam óculos e o piso sobre elas, uma espécie de guarda-corpo de ferro trabalhado, nos 

indica que, provavelmente, o mirante se localizasse nessa porção do telhado. 

Sobre o telhado, em mansarda (porção frontal) e convencional (porção dos fundos) estão 

dispostos dois torreões: um sobre o elevador antigo, executado em alvenaria com cobertura 

                                                             
174 JORDAN, Kátia Fraga (org.). De Villa Catharino a Museu Rodin Bahia 1912 – 2006: um palacete baiano e sua 
história. Salvador, Solisluna Design e Editora, 2006, p. 70. 
 

Figuras 373 e 374 – Vistas dos ambientes 
internos do palacete. Fotos da autora 
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em quatro águas de telhas cerâmicas sobre estrutura de madeira; e outro, no frontão curvo 

da fachada principal, revestido com chapa de cobre e com grade metálica no coroamento. 

Ao longo dos anos, o terreno pertencente ao palacete foi sendo desmembrado e vendido 

para incorporação imobiliária (a área inicial do terreno era de 17.000,00 m2; hoje o terreno 

tem, aproximadamente, 4.800,00 m2). Na década de 1980, por meio de operação imobiliária, 

uma construtora comprou os fundos do terreno, com vista para o mar, e lá construiu um 

edifício residencial multifamiliar. Para acessá-lo foi necessária a abertura de uma via que 

passa ao lado do palacete. Numa parceria com a prefeitura que permitiu tal operação, a 

construtora restaurou o palacete que, a partir de então, passou a ser utilizado como órgão 

público. 

Cronologia: 

1º) Realização da obra 

1888 – o Comendandor Bernardo Nartins Catharino, imigrante português, chega ao Brasil. 

1892 – torna-se sócio da firma Morais e Cia. 

1911 – início do projeto e construção do palacete Bernardo Catharino. 

2º) Vida da obra 

1983 – o palacete é adquirido pelo governo da Bahia a fim de evitar a sua possível 

demolição pela especulação imobiliária. Ao se tornar Sede do Conselho de Educação e de 

Cultura do Estado, o palacete sofreu algumas intervenções internas para a criação de salas 

administrativas, com a construção de paredes divisórias. O espaço avarandado dos fundos 

foi fechado com paredes laterais semelhantes às existentes e coberto com uma leve 

cobertura metálica e de vidro, ampliando o espaço interno. 

Figuras 375 e 376 – Espaços internos do palacete na 
época em que eram utilizados como sede do Conselho 
de Educação e de Cultura do Estado. Fonte: Acervo do 

escritório Brasil Arquitetura. 
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3°) Intervenção 

2002 – 1° reunião entre Emanoel Araújo, Eulâmpia Reiber, integrantes da Expomus e 

Marcelo Ferraz para apresentação da ideia de implantação de uma filial do Museu Rodin-

França na Bahia175. É firmado o convênio entre o Ministério da Cultura e da Comunicação da 

França e o Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria da Cultura e Turismo176. 

Início do desenvolvimento do projeto de intervenção. 

2003 – foi firmado um convênio, entre a Sociedade Cultural Auguste Rodin e o Ipac, em que 

se delegava ao órgão de patrimônio “a responsabilidade pela execução das obras de 

intervenção física de adequação ao novo uso do Palacete. Durante todo o processo de 

implantação do Museu Rodin Bahia, foram firmados contratos para garantir a ação: 

cooperação técnica e financeira entre Sociedade Cultural Auguste Rodin e Empresa de 

Turismo da Bahia S/A (Bahiatursa); cooperação técnica do IPAC para a intervenção física 

no palacete; concessão de uso do palacete por parte da Secretaria de Administração do 

Estado para sede do Museu Rodin Bahia; recursos de patrocínio, por parte do Ministério da 

Cultura (Minc), para aquisição das peças em bronze. 

2006 - premiado na Bienal de Arquitetura da Venezuela (1o lugar) e  Bienal de Arquitetura da 

Argentina de 2006 (2o lugar) 

                                                             
175 A implantação de uma filial do Museu Rodin no Brasil se inscreve na tendência atual dos museus em 
lançarem filiais em outros países, através da comercialização da marca, mas com a diferença de que o Rodin 
seria uma expansão cultural, mais do que comercial, uma primeira experiência da matriz parisiense em outros 
países. O Museu Rodin Bahia, dessa forma, coloca o Brasil no cenário cultural mundial ao receber um museu 
internacional, o primeiro do país. Por parte da França, seria então uma espécie de pontapé inicial da instituição 
Rodin dentro dessa prática de expansão, mas, a princípio, com uma visão mais cultural e de parceira entre 
países. 
176 Além das 62 peças em gesso em regime de comodato, fazia parte do acordo, a compra, pelo governo da 
Bahia, de cinco peças em bronze. 
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2007 – premiado na Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo (categoria Obra 

Construída). 

2008 – finalista na Bienal Iberoamericana de Arquitectura de Lisboa  (finalista). 

 

2. Dados Principais da intervenção 

Nome atual: Palacete das Artes-Rodin Bahia. 

Autores: Marcelo Ferraz e Francisco Fanucci. 

Ano do projeto: 2002. 

Ano da realização: 2006. 

Cliente: Governo do Estado da Bahia. 

Finalidade: implantação de filial do Museu Rodin-França na Bahia. 

Programa: exposição permanente, loja, centro de documentação, administração e auditório. 

Descrição: Quando a proposta chegou aos arquitetos, a escolha do Palacete para a 

implantação do Museu Rodin Bahia já fazia parte das aspirações das partes envolvidas. 

Quanto ao programa, esse sim, foi sendo construído juntamente com os arquitetos.  

O diretor Jacques Vilain e seu assistente vinham frequentemente ao Brasil e os arquitetos 

também realizaram algumas viagens a Paris para discussão e desenvolvimento do projeto. 

Sabia–se que o palacete deveria ser adaptado para a implantação do museu, que nos 

jardins ficariam as esculturas em bronze adquiridas pelo governo baiano e que seria 

necessária a construção de uma edícula para reserva técnica. Por ocasião da inauguração 
Figuras 377 e 378 – Palacete Bernardo 

Catharino após a intervenção. Fotos da autora. 
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da edificação, numa publicação comemorativa que conta a história do palacete, do restauro 

e da implantação do museu encontra-se uma explicação para a escolha do local.177 

Segundo a diretora executiva da Sociedade Cultural Auguste Rodin, nem se aventou a 

possibilidade de ver outras edificações depois que Jacques Vilain conheceu o palacete, pela 

sua semelhança com o Museu Rodin em Paris178. A sugestão para uso do palacete também 

já constava da carta de Emanoel Araújo ao governador (12 de outubro de 2001).179 

Para as intervenções no palacete eclético, o escritório Brasil Arquitetura elaborou um 

relatório de restauro do palacete no qual especificam os materiais e técnicas utilizados em 

cada ambiente, seu estado de conservação, quais serviços específicos e gerais deveriam 

ser realizados em cada um deles. A primeira ação realizada foi promover análises e 

prospecções no palacete para estabelecer as reais condições de intervenção e implantação 

não só dos espaços, mas, também, de todo sistema de instalações necessárias ao novo 

uso180.  

                                                             
177 JORDAN, Kátia Fraga (org.). De Villa Catharino a Museu Rodin Bahia 1912 – 2006: um palacete baiano e sua 
história. Salvador, Solisluna Design e Editora, 2006, p. 162. 
178 Depoimento de Eulâmpia Reiber em entrevista à autora, dia 12 de junho de 2008. 
179 “Parece–me que a Mansão Bernardo Catharino, no bairro da Graça, seria o espaço nobre que poderíamos 
oferecer para o Museu Rodin: não só por sua arquitetura eclética, pelos seus grandes volumes, e também pelos 
jardins que possibilitariam sua utilização em eventos, exposições, a circulação de grande público e também por 
criar uma identidade entre o Hotel Biron (sede do Museu de Paris) e a Mansão Catharino. Além disso, a 
utilização de um palácio já existente, com história, e creio, em bom estado de conservação, torna sua instalação 
perfeitamente viável do ponto de vista dos recursos a serem destinados. ARAÙJO, Emanoel. Museu Rodin da 
Bahia, uma possibilidade, uma sinopse (carta ao governador do Estado da Bahia, datada de 12 de outubro de 
2001) In: GOVERNO do Estado da Bahia; Secretaria da Cultura e Turismo; Empresa de Turismo da Bahia S.A. – 
Bahiatursa; Sociedade Cultural Auguste Rodin. Museu Rodin Bahia: estratégia de ação e desenvolvimento. Série 
Obras Institucionais, 2003, p. 49. 
180 Foi desenvolvido um trabalho minucioso de restauro – de responsabilidade dos arquitetos e executado por 
empresa especializada da Bahia. Eles numeraram os ambientes e criaram, para cada um deles, ficha em que 
constava cada elemento (piso, parede, teto, portas, janelas, grades, vidros, instalações etc.) nele contido, sua 
descrição, seu estado de conservação, patologia específica, o serviço específico e serviço geral a ser realizado. 
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Os pontos norteadores da intervenção no edifício antigo foram as questões de segurança, 

acessibilidade, instalações necessárias para o museu e criação de espaços museológicos, 

ou seja, espaços amplos e contínuos.  

O programa foi incorporado da seguinte forma: o pavimento térreo (o porão do palacete), por 

ter um pé–direito mais baixo, abriga os espaços de recepção, loja, sala de monitores, 

dependências sanitárias e setores administrativos. No primeiro pavimento (o pavimento 

nobre do palacete), os espaços foram transformados em salas de exposições e biblioteca. 

No segundo pavimento (o pavimento superior do palacete), as intervenções proporcionaram 

dois grandes salões de exposições para as esculturas em gesso. 

No térreo, as paredes divisórias e não estruturais foram retiradas. Os espaços destinados ao 

acolhimento, sala multiuso, loja do museu, sala de monitores tiveram seus pisos originais 

substituídos por piso de composição mineral com aspecto de cimentado queimado; as 

paredes foram recuperadas com limpeza e repintura; o teto, de laje apoiada sobre viga 

metálica revestida por argamassa, recebeu forro ripado de madeira de 4,00 x 1,50 cm, com 

espaçamento de 1cm entre réguas. Na circulação central e no hall da escada e elevador, os 

revestimentos de piso originais do tipo pastilha foram limpos e receberam camada de 

proteção, assim como as paredes que passaram por repintura. O forro do tipo “paulistinha” 

foi retirado para que os barrotes recebessem tratamento anticupim, e novo forro, idêntico ao 

das demais áreas, foi executado. Na ala oeste, a parte dos fundos foi a que mais sofreu 

intervenção para a implantação dos sanitários – com revestimentos de piso e parede em 

pastilhas de vidro brancas e o teto coberto com forro ripado de madeira. 

Todos os caixilhos sofreram limpeza, substituição das massas ressecadas, tratamento 

anticupim – no caso dos de madeira – e repintura. Todos os vidros existentes, do tipo 

miniboreal, foram trocados por vidros transparentes lisos, exceto nos sanitários onde foram  
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Figura 380 – Planta do pavimento térreo, 
após a intervenção no palacete. Em 

vermelho: nova circulação vertical 
Fonte: Acervo do escritório Brasil 

Arquitetura. 
 

Figura 379 – Planta do Pavimento térreo 
antes da intervenção. Fonte: Acervo do 

escritório Brasil Arquitetura 
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Figura 381 – Planta do 1o Pavimento 
antes da intervenção. Fonte: Acervo do 
escritório Brasil Arquitetura. 
 

Figura 382 – Planta do 1° pavimento, 
após a intervenção no palacete. 
Fonte: Acervo do escritório Brasil 
Arquitetura. 
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Figura 383 – Planta do 2o Pavimento 
antes da intervenção. Fonte: Acervo do 
escritório Brasil Arquitetura. 
 

Figura 384 – Planta do 2° pavimento, 
após a intervenção no palacete. 

Fonte: Acervo do escritório Brasil 

Arquitetura. 
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instalados vidros jateados lisos. No sanitário destinado aos deficientes físicos, uma das 

janelas existente foi fechada. 

As aberturas da fachada dos fundos foram modificadas em função das características do 

espaço interno, como a substituição de janelas por portas. Nas salas internas também foi 

preciso fechar duas das portas de acesso ao corredor central, para a criação de espaços 

mais isolados. Todos os componentes metálicos dos caixilhos foram recuperados – grades 

de ferro, dobradiças, trincos e cremonas – e substituídas as peças avariadas. 

No primeiro pavimento, as paredes divisórias foram demolidas para ampliar o espaço e 

adequá-lo às exposições permanentes. Os pisos originais das áreas expositivas foram 

recuperados com a remoção do verniz existente, tratamento anticupim e aplicação de 

sinteco. Foi detectado que o piso da antiga sala de jantar – hoje sala de exposições – não 

era original; desse modo, foi refeito seguindo o padrão utilizado na antiga sala de estar. Das 

áreas destinadas às exposições, apenas um dos ambientes apresenta piso em pastilhas 

arredondadas, recuperadas e limpas. 

Todos os pisos do tipo parquet foram minuciosamente numerados e removidos para 

receberem tratamento anticupim, assim como todo o barroteamento. As peças avariadas, ou 

as faltantes, foram substituídas por peças similares. O vitral em poliuretano existente na sala 

de jantar foi refeito em vidro, conforme original. A substituição do vitral original pelo de 

poliuretano ocorreu na década de 1990, durante os trabalhos de restauração.  

Nas paredes que apresentavam trincas foram executadas as costuras e o refazimento da 

argamassa, além de impermeabilização. Todas as paredes passaram por uma limpeza geral 

e repintura. As que eram ornamentadas com pinturas já haviam passado por restauro. Os 

tetos em forro de gesso trabalhados com sancas e ornamentos em alto relevo passaram por 

limpeza geral, tratamento de trincas e umidade, e repintura. O centro de documentação – a 
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antiga sala de serviço e cozinha do palacete – teve seu piso em azulejo hidráulico preto e 

branco substituído por outro, de composição mineral com aspecto de cimentado queimado. 

Suas paredes e teto foram recuperados conforme o original. Apenas dois espaços da 

edificação permaneceram com suas características originais – a capela (onde foi proposto o 

memorial do palacete) e o sanitário ao lado (adaptado paras deficientes físicos) e ambos 

foram restaurados. 

Do ponto de vista estrutural, o segundo pavimento foi o que mais sofreu intervenções. Para 

atender às solicitações do programa de museografia, houve a necessidade de criação de 

um espaço amplo no interior do palacete. A existência de portas internas nas paredes 

divisórias dos dormitórios indicaram aos arquitetos que elas poderiam ser eliminadas, como 

que se esticassem os batentes dessas portas para as laterais (que foram aproveitados), 

deixando apenas as espaletas de referência. Só foi preciso refazer a parte superior do 

batente e a soleira de piso, ambos com madeiras idênticas às utilizadas ali. Os desenhos de 

piso e forro de cada ambiente também foram respeitados, deixando as marcas para que, 

mesmo sendo um museu, o usuário pudesse perceber a antiga configuração do palacete. O 

visitante que transita pelo espaço deveria perceber a referência da antiga compartimentação 

existente, segundo nos conta Marcelo Ferraz: “Nós destruímos as paredes, mas 

preservamos os batentes, como se fossem alargados, ou seja, você tem os tetos e as 

características individuais de cada quarto. Você consegue entender ainda a casa de família 

daquela época, cem anos atrás”.181 

A escada existente passou por minucioso processo de recuperação, com a troca as peças 

avariadas e revisão dos elementos de fixação. Ela também ganhou um novo lance, para que 

se pudesse acessar o sótão. Essa nova parte da escada foi executada com perfil laminado 
                                                             
181OLIVEIRA, Raissa. Entrevista com Marcelo Ferraz, São Paulo, Portal Vitruvius, jun. 2007. Disponível em 
<http://www.vitruvius.com.br/entrevista/ferraz/ferraz.asp>. Acesso em 30 out 2007. 

Figura 385  – Operários trabalhando na execução 
da abertura das paredes divisórias dos dormitórios. 

Fonte: Acervo do escritório Brasil Arquitetura. 
Figura 386  – Espaço dos dormitórios ocupado pela 

Exposição Rodin (2012). Foto da autora 
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engastado nas paredes, sobre o qual se apoiam as peças de fixação dos degraus em 

madeira ipê. 

A descoberta do sótão, um espaço com pé-direito de quase cinco metros e, originalmente, 

sem uso, fez surgir no programa um elemento novo, um pequeno auditório. Um piso sobre o 

antigo forro foi preparado com reforço estrutural, para que esse espaço pudesse ser 

incorporado à casa.  Durante os trabalhos de reforma do sótão, todas as telhas cerâmicas 

foram retiradas e armazenadas, para a recuperação da estrutura de madeira e execução do 

forro ripado do novo pavimento que estava surgindo. As telhas de vidro foram reproduzidas 

conforme o modelo existente. O torreão da fachada principal passou por processo de 

restauro que lhe restituiu o revestimento original em chapa de cobre, substituindo o 

revestimento em fibra de vidro. 

A implantação das instalações novas – elétricas, hidráulicas, logística, escoamento de 

águas, pluviais, rede de distribuição de ar condicionado, controle de temperatura, novo 

sistema de iluminação – deveria ser incorporada ao palacete sem interferir nas pinturas 

internas. 

As prospecções182 na fachada revelaram, sob a pintura existente, uma camada de 

argamassa raspada em tons de amarelo ocre, imitando cantaria: 

Constitui-se de estrutura em imitação de blocos de pedra bruta no corpo 

central e polida no emolduramento, bem como no tratamento dos relevos, 

onde somente as flores são corrugadas. Trata–se de um tipo de tratamento 

muito comum no período do ecletismo, quando se costumava proceder à 

                                                             
182 Relatório de Prospecções – Museu Rodin Bahia, restauração do Palacete Bernardo Martins Catharino. Equipe 
Técnica: arquiteto Renato Machado Leal, restaurador Orlando Ramos Filho, arquiteto Fernando Machado Leal, 
restauradora Ângela Motta e restauradora Sylvia Bastos. Salvador, BA, s/d. Fonte: Acervo do escritório Brasil 
Arquitetura. 

Figura 387 – Trabalho de execução das novas 
instalações nas fachadas.  

Fonte: Acervo do escritório Brasil Arquitetura. 
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imitação de tratamentos mais nobres, utilizando–se de materiais mais 

baratos e disponíveis. O processo constituía na aplicação de uma 

argamassa a base de areia, cal, cimento e pigmentos minerais, que depois 

era raspada com ferramentas metálicas para se criar os efeitos de textura 

desejados183. 

O novo uso do palacete e a nova demanda de usuários exigiam que fosse pensado um novo 

acesso – a escada e elevador existentes não supririam as condições de segurança e 

acessibilidade para os que utilizariam do prédio. Houve, então, a necessidade da 

incorporação de um novo sistema de circulação vertical, composto por escada e elevador, 

que resultou em um bloco de concreto encravado na parte posterior do palacete. Esse bloco 

de circulação vertical com características formais distintas das do palacete, anuncia o novo 

morador do terreno – o prédio novo. 

Não havia na edificação nenhum espaço interno onde pudesse ser aberto um rasgo vertical 

para a implantação da circulação, a não ser um cômodo na parte posterior do pavimento 

superior do palacete, que se configurava como espaço avarandado, uma espécie de mirante 

para o mar – o mesmo que havia sido fechado e coberto pelo Conselho de Educação. A 

escolha desse local não interferiria nos espaços que seriam criados para a exposição, não 

atingiria a estrutura da cobertura e atenderia aos três pavimentos da edificação. E, com o 

argumento de que o espaço não se apresentava como o original, a intervenção se 

                                                             
183 Relatório de Prospecções – Museu Rodin Bahia, restauração do Palacete Bernardo Martins Catharino. Equipe 
Técnica: arquiteto Renato Machado Leal, restaurador Orlando Ramos Filho, arquiteto Fernando Machado Leal, 
restauradora Ângela Motta e restauradora Sylvia Bastos. Salvador, BA, s/d. Fonte: Acervo do escritório Brasil 
Arquitetura. 
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legitimaria perante a aceitação dos órgãos de patrimônio184. Curiosamente correspondia ao 

tamanho necessário para a acomodação da nova circulação vertical 

Mas, ao se olhar os croquis dos arquitetos, percebe-se como esse novo volume começou 

tímido, com a utilização exclusiva do espaço da antiga varanda, e, depois foi ganhando força 

ao longo do processo projetual e de enfrentamento do novo com o antigo – o volume foi se 

projetando para fora em direção ao prédio novo e acabou por envolver os pavimentos 

inferiores, uma vez que a escada possibilita a interligação de todos os pisos. A passarela de 

ligação entre o prédio novo e o antigo surge exatamente nesse momento, conforme lembra 

Francisco Fanucci: 

Veio tudo junto. Quando apareceu a circulação vertical nesse local, a 

passarela já veio junto. Nós estávamos trabalhando justamente no desenho 

do anexo, criando essa cota “+ 3,00”, que é exatamente a cota do piso 

principal do palacete, para que fosse possível numa mesma cota visitar tudo 

[...]. Quanto a essa introdução do novo no velho, fizemos alguns croquis e 

nos convencemos de que seria uma solução mais forte e menos óbvia do 

que uma torre de circulação externa. Talvez perturbasse até mais. A 

solução para a circulação externa foi sempre pensada no mesmo lugar. Os 

desenhos com a torre de circulação externa nós jogamos fora. Tem uma 

coisa importante que é a seguinte: essa circulação, pela presença da 

                                                             
184 “No segundo pavimento, sala 10, foram efetuadas prospecções no revestimento no intuito de tentar identificar 
uma eventual função deste cômodo, seja como solário ou como varanda. Estas prospecções revelaram uma 
estrutura de sustentação da cobertura em vidro, feita de pilares de ferro, havendo ressaltos e dobradiças nos 
pilares, que indicam a anterior existência de esquadrias de vedação a eles apostas [...] piso em ladrilho hidráulico 
deste ambiente 10, que também é enrugado, do tipo antiderrapante, o que parece indicar possibilidade de 
eventuais penetrações de águas pluviais no ambiente [...] concluindo, as prospecções indicaram que este 
ambiente era uma varanda coberta, com guarda–corpo em argamassa, de onde partiam pilares de sustentação 
da cobertura de vidro, nos quais se fixavam esquadrias de madeira, que por sua vez eram móveis, podendo 
estar abertas ou fechadas, naquele caso, abrindo–se para dentro”. Depoimento de Francisco Fanucci em 
entrevista à autora, dia 07 de fevereiro de 2008. 

Figuras 388 e 389 – Croquis de estudo para 
implantação da nova circulação vertical no 
palacete. Fonte: Acervo do escritório Brasil 

Arquitetura. 
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passarela, serve também para o anexo. Ela se encontra numa posição 

estratégica.185 

A intervenção contemporânea que é mais sentida visualmente é justamente o bloco de 

circulação vertical, em concreto aparente com uma das faces em muxarabi de madeira e 

vidro, encravado no fundo do palacete, porém as discussões com os órgãos de patrimônio 

giravam em torno da demolição das paredes dos dormitórios. 

  

                                                             
185 Depoimento de Francisco Fanucci em entrevista à autora, dia 07 de fevereiro de 2008. 

Figuras 390 e 391 (acima) – Fachada 
posterior e detalhe da antiga varanda onde 

foi inserira a nova circulação vertical. Fonte: 
Acervo do escritório Brasil Arquitetura. 

 
Figura 392 (ao lado) – Fachada posterior 

após a intervenção. Foto da autora 
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A proposta de um prédio novo que fosse dedicado às exposições temporárias e outras 

realizações tornou o espaço mais versátil e proporcionaria a renovação constante de 

atividades no local.  

O novo bloco, com características extremamente contemporâneas – uma grande caixa de 

concreto aparente –, foi encravado atrás do palacete, distante uns 20,00 metros. Sua 

aparência é característica da arquitetura do nosso tempo, dialogando como um contraponto 

com o prédio antigo. Os prédios são independentes, mas se relacionam pela passarela de 

ligação a 3,20 do chão, que é, simbólica e fisicamente, o elo entre dois séculos.  

A passarela que vem do palacete gera um novo ângulo de visão tanto para o local. Ao se 

aproximar dessa nova edificação, andando pela passarela, o observador pode continuar a 

frente e olhar para o interior do prédio novo, mesmo estando do lado de fora, o que 

possibilita um novo ângulo de visão da exposição interna.  

 
Figura 393 – Implantação do conjunto. Fonte: Acervo do 

escritório Brasil Arquitetura. 
Figura 394 – Vista do edifício novo. Foto da autora 
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Entrevista com Murilo Ribeiro (então diretor do Palacete das Artes – Rodin Bahia), realizada 

em 2008. 

Entrevista com Emanuel Araújo, realizada em 2008, no Museu Afro Brasil. 

Acervo do escritório Brasil Arquitetura. 

Acervo particular de Eulâmpia Reiber, Salvador BA. 

Acervo do IPAC-BA. 
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Mercado Público de São Paulo, detalhe da fachada principal. Foto da autora 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Mercado Público de São Paulo. 

Ano de construção: 1925-1933. 

Localização: Rua da Cantareira, 306, Centro, São Paulo, SP. 

Autor do projeto: Ramos de Azevedo, com colaboração de Felisberto Ranzini para os 

desenhos de fachadas; cálculos estruturais foram feitas na Alemanha.186 

Uso original: mercado público. 

Material e técnica construtiva: alvenaria de tijolos cerâmicos, vitrais, estrutura em concreto 

armado. 

Estado de conservação: bom. 

Vínculo de tutela: municipal (1992); estadual (2004). 

Características arquitetônicas: o prédio do Mercado Municipal foi construído em estrutura 

mista – de concreto, tijolo e ferro, seguindo características do ecletismo. A planta simétrica é 

composta por pavilhão modulado com 115,00 m de frente e 112,00 de profundidade. A 

cobertura tem lajes inclinadas, lanternins metálicos e é sustentada por pilares – alguns 

duplos para a descida das águas pluviais. Possui blocos anexos. 

O projeto original previa a integração da edificação, na fachada frontal, com os bondes e 

com a estação do Tramway da Cantareira nas fachadas laterais. Quatro torreões arrematam 

a fachada, mas apenas dois deles possuem cúpula onde se localizam os reservatórios de 

água (os outros dois, apesar de previstos em projeto, não foram construídos)  
                                                             
186 REIS, Nestor Goulart. Dois séculos de projetos no estado de São Paulo: grandes obras e urbanização. Vol III 
– 1889-1930. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Imprensa Oficial, 2010. p. 106. 
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Um dos elementos de destaque e que confere delicadeza às fachadas do prédio são os 

vitrais, executados por Conrado Sorgenicht Filho187. Quando o artista foi convocado para 

esse trabalho, tinha apenas 23 anos. Seu processo de criação começou com o registro 

fotográfico de fazendas e sítios, tendo como foco a vida cotidiana dos agricultores. Os vitrais 

foram desenvolvidos a partir de desenhos sobre o vidro, corte e coloração de cada peça e, 

por fim, composição do mosaico. A obra levou cinco anos para ser concluída e muitos vidros 

foram danificados durante a revolução Constitucionalista. O próprio artista ainda recuperou 

os vitrais – em 1971, 1979 e 1987. 

Cronologia: 

1º) Realização da obra 

1867 –  construção do 1° mercado de São Paulo na várzea do Tamanduateí.188 

1907 – demolição de mercado então existente para construção de um mercado maior – o 

Mercado da Rua 25 de Março. 

Entre 1920 e 1926 – concorrência para a construção do novo mercado na Várzea do 

Carmo189. As obras tiveram início em 1925. Ramos de Azevedo as coordenou até a sua 

morte, em 1928; a partir de então, a coordenação passou a Ricardo Severo e Arnaldo 

Dumont Villares.  
                                                             
187 Além dos vitrais do Mercado Municipal, Conrado Sorgenicht Filho realizou os da Estação Júlio Prestes e os da 
Catedral de Fortaleza. 
188 Era uma edificação retangular de 600 palmos de frente e 33 compartimentos, em alvenaria de tijolos e 
cobertura em duas águas, construída pelo empreiteiro Frederico Reiman. Fonte: FALCETA JR, Walter. Mercado 
Municipal de SP, 70 anos de cultura e sabor. São Paulo: Abooks, 2004, p. 45.  
189 Foram apresentadas 12 propostas, nenhuma aprovada. Optou-se por contratar o escritório Ramos de 
Azevedo para execução do projeto. O arquiteto Felisberto Ranzini participou da equipe e foi o responsável pelo 
desenho das fachadas. Segundo parecer das comissões de Justiça, Obras, Higiene e Finanças reunidas. Fonte: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Mercadão: o novo e o velho Mercado de São Paulo. São Paulo: 
Prefeitura Municipal de São Paulo, 2004. 
 

Figura 395 – Mercado na Rua 25 de Março em 
1870. Fonte: FALCETA JR, s.d., p.46 

 

Figura 396 – Mercado na Rua 25 de Março em 
1918. Fonte: FALCETA JR, s.d., p.50-51 
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1932 – o Mercado Público, antes mesmo de sua inauguração oficial, foi como depósito, 

durante a Revolução Constitucionalista. 

1933 – inauguração do edifício.190 

2º) Vida da obra 

1939 – início da operação das linhas de bondes próximas ao mercado. 

1964 – com a construção da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 

(Ceagesp), o mercado deixou de concentrar a distribuição atacadista, retomando seu perfil 

varejista. 

  

                                                             
190 Quando o Mercado Municipal foi inaugurado, em 1933, os comerciantes e também os consumidores 
mostraram-se receosos em frequentá-lo, pois não havia meios de transporte disponíveis para a região, que era 
pantanosa. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Mercadão: o novo e o velho Mercado de São Paulo. 
São Paulo: Prefeitura Municipal de São Paulo, 2004. 
 

Figuras 397 e 398 (acima) – Novo Mercado em 
construção.  Fonte: FALCETA JR, s.d., p.59 

 
Figura 399 (ao lado) – Novo Mercado Municipal, em 

1934. Fonte: FALCETA JR, s.d., p.70 
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3°) Intervenção 

Anos 1970 – a Prefeitura de São Paulo chegou a cogitar a demolição do Mercado Municipal 

e do Mercado Kinjo Yamato (que compõem o Complexo de Abastecimento da Cantareira) 

com a transferência de suas funções para o bairro do Jaguaré – o objetivo era o da 

construção, em seus lugares, de uma área verde. Devido a protestos da população a ideia 

não vingou. 

1977 – reparos no telhado (calhas e sistema de captação de águas pluviais) e câmaras 

frigoríferas. 

1979 – pintura interna, restauro dos vitrais, recomposição da fachada, recuperação do 

telhado, impermeabilização da cobertura. 

1988 – tentativa de restauro da edificação, do arquiteto Raymundo de Paschoal – assessor 

especial para Arquitetura e Urbanismo do Prefeito Jânio Quadros –, quando convidou o 

arquiteto Pedro Paulo de Melo Saraiva para desenvolvimento de projeto de recuperação do 

Mercado Municipal. 191. Um projeto que previa a construção de dois grandes mezaninos 

internos e dois subsolos de estacionamento ao redor do edifício. Ideia engavetada.192 

                                                             
191 Esse projeto de intervenção previa: a racionalização da circulação (das nove entradas existentes na 
edificação, apenas seis seriam utilizadas: duas para mercadorias e quatro para o público); a criação de 
pequenas praças no pavimento térreo, utilizando os eixos principais de circulação; a criação de um mezanino em 
estrutura metálica, ocupando quase que em sua totalidade, a parte central do prédio, com afastamento das 
paredes externas de 15,00 m; inclusão de três novos pisos em estrutura metálica nos torreões da rua da 
Cantareira; execução de subsolo na reentrância da fachada e eixo central de circulação do prédio; retirada de 
duas lajes para instalação de restaurantes nas sobrelojas. Com exceção da retirada das lajes, vemos que, 
isoladamente, as posturas a serem adotadas no projeto de restauro e intervenção no mercado seguiam os 
princípios da distinguibilidade – todos os elementos propostos têm características diversas do prédio original – e 
da reversibilidade – a inclusão das estruturas metálicas perfeitamente removíveis. Mas elas não atendiam ao 
princípio da mínima intervenção.  
Ao dotar o edifício de um mezanino que ocupa quase toda a sua área interna, haveria uma enorme perda da 
espacialidade que o projeto original de Ramos de Azevedo quis dar ao prédio – um grande espaço coberto, 
amplo, de pé-direito alto, onde pudessem ocorrer as trocas comerciais e o trânsito de pessoas e mercadorias.  

Figura 400 – Novo Mercado Municipal, detalhes 
da execução da fachada. Fonte: PMSP, s.d., p.230 
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1998 – início do tombamento do prédio. 

2003 – novo projeto de intervenção. 

 

2. Dados Principais da intervenção 

Noem atual : Mercado Público de São Paulo. 

Autores: Pedro Paulo de Melo Saraiva Arquitetos Associados. 

Ano do projeto: 1998-2003. 

Ano da realização: 2003-2004. 

Cliente: Prefeitura Municipal de São Paulo. 

Finalidade: restauro da edificação e incorporação de área gastronômica.  

Programa: restauro e manutenção do edifício; mezanino com oito restaurantes e praça de 

alimentação. 

Descrição: após uma primeira tentativa em 1998 de intervenção no monumento, foram 

somente cinco anos mais tarde que o Mercado Público de São Paulo pode receber as ações 

de melhoria e conservação prescritas no projeto de Pedro Paulo de Melo Saraiva. Esses 

cinco anos que separam as primeiras inciativas de projeto também foram fundamentais para 

a maturação do partido arquitetônico adotado. 

                                                                                                                                                                                              
Ao usuário que se encontrasse no pavimento térreo, a imensa laje do mezanino impediria a visão dos vitrais e 
lhe tiraria a noção da amplitude que tem a estrutura da cobertura. Quem adentrasse o prédio também teria a 
sensação de um espaço seccionado. 
192 SERAPIAO, Fernando. Plataforma de aço flutua dentro de edifício revitalizado. Projeto Design, n. 297, nov. 
2004, p.47 
 

Figuras 401 e 402 – Vitrais. Fotos da autora 
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Em 2003, com o mercado incluído no Programa de Revitalização do Centro de São Paulo – 

e, através de financiamento do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID) e de 

recursos da Prefeitura – é iniciada sua terceira e maior reforma. Depois de 15 anos e, agora, 

com o edifício já tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 

Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) e Condephaat, por iniciativa do 

Secretário do Planejamento – o arquiteto Jorge Wilheim – e da presidente da Ação Centro – 

a arquiteta Nádia Somekh –, o trabalho desenvolvido no final da década de 1980 foi revisto 

sob um olhar mais conservador. 

Foi solicitada pela Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) a revisão do projeto e 

readequação à legislação atual. Também foi identificada, além da tendência histórica do 

mercado com o comércio varejista, sua propensão a centro gastronômico. 

Durante a administração da prefeita Marta Suplicy, a Secretaria Municipal de 

Abastecimento, sob a direção de Valdemir Garreta, deu início ao projeto de requalificação 

do mercadão com as intervenções divididas em duas etapas: 

1°) Infraestrutura: conforto, segurança, acessibilidade, tratamento seletivo e 

acondicionamento de lixo, docas de carga e descarga, piso “flutuante” sobre galerias 

técnicas de infraestrutura. 

2°) Novas áreas: restaurantes típicos de várias “cozinhas”, Escola de Culinária e um 

mezanino. 

O projeto de intervenção no prédio do mercado contava, então, com um programa composto 

de oito restaurantes (árabe, italiano, ibérico, japonês, e outros quatro especializados em 

frios, queijos, pastéis e salgados), padaria, choperia, área de serviços com sanitários, 

fraldário e vestiário.  
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Figura 403 – Plano de intervenção no Mercado Municipal. Fonte: FALCETA JR, s.d., p 83 
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Todo projeto de restauro foi realizado sob a supervisão do DPH. Os serviços incluíam: a 

recomposição das paredes recobertas por ladrilhos belgas, através da fabricação manual de 

algumas peças; a recuperação do piso e rodapés do mezanino, com restituição das peças 

remanescentes, de origem norueguesa (outras foram fabricadas artesanalmente para 

preenchimento de lacunas); restauro dos vitrais; pintura original; eliminação das fissuras na 

laje com gel de poliuretano; recuperação das calhas do telhado, caimentos e nova linha de 

águas pluviais. 

Segundo Pedro Paulo de Melo Saraiva, chamado novamente a rever o projeto da década de 

1980,  

o Projeto de Requalificação do Mercado Municipal Central, mais conhecido 

como Mercadão, é o  projeto mais complexo e instigante de que já 

participei. 

Digo participei porque é um trabalho que envolveu, e envolve ainda, várias 

dezenas de profissionais das mais variadas especialidades. 

O projeto tem para mim um significado muito peculiar, pois foi o 1° edifício 

de porte que visitei de forma programada, então, no 2° ano da faculdade  

(FAU-Mackenzie), em 1952. Essa visita foi organizada e acompanhada pelo 

arq° Cristiano Stockler das Neves, à época, diretor da faculdade.193 

É interessante ressaltar que as obras foram desenvolvidas com o mercado em pleno uso: 

são 14.000 usuários por dia, 300 boxes, aproximadamente um trânsito de 90 caminhões e 

de 1.600 funcionários. Durante o dia, havia a movimentação de comerciantes, mercadorias e 

                                                             
193 Depoimento de Pedro Paulo de Melo Saraiva In: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Mercadão: o 
novo e o velho Mercado de São Paulo. São Paulo: Prefeitura Municipal de São Paulo, 2004, p.36. 

Figura 404 – Corte do Mercado Municipal, mostrando as 
duas principais intervenções: o subsolo e o mezanino. Fonte: 

PMSP, s.d., p. 36 
 

Figura 405 – Execução do Subsolo. Fonte: PMSP, s.d., p. 56 
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consumidores; à noite, eram os operários, e os materiais de construção que agitavam o 

Mercadão. 

A adição de uma área, de aproximadamente 1.600,00 m² no subsolo, permitiu a distribuição, 

nesse pavimento, de sanitários, vestiários, refeitórios de funcionários e fraldário. A área 

escolhida para implantação do subsolo situa-se exatamente na reentrância da fachada leste, 

ficando, esse novo pavimento, fora do perímetro da edificação existente, só se ligando a ela 

pela circulação vertical.  A execução do subsolo previa certa dificuldade devido à localização 

do Mercado em área de charco. Foram retirados 1000 caminhões de terra. 

No piso térreo, houve a substituição dos pisos existentes por placas de granito; conversão 

do antigo Salão de Leilões, que abrigava boxes de atacado e vestiário para funcionários, em 

espaço para eventos. Todos os boxes receberam instalações elétricas individuais, gás 

encanado (em substituição aos botijões), abastecimento de água e novas redes de esgoto. 

O mercado foi dotado de uma subestação com três transformadores. 

Externamente, as calçadas foram ampliadas e os estacionamentos redimensionados – 

assim como a área das docas. Foram removidos todos os gradis existentes e o prédio 

ganhou um novo projeto de iluminação externa. 

Houve a recuperação e pintura dos elementos internos e externos de fachadas em sua cor 

original, descoberta por meio de prospecções: as fachadas foram concebidas em massa 

raspada cuja coloração resulta do tipo de areia empregada na sua preparação e as cores 

originais restituídas pelo uso de tintas artesanais, compostas de elementos minerais que 

impedem a absorção de umidade. 

Figura 406 – Vistas geral do Mercado, com 
detalhe pata cobertura. Foto da autora 

 

Figura 407 – Varanda gastronômica. Foto da 
autora 
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A cobertura também sofreu serviços de manutenção: restauro da iluminação natural, com 

substituição das antigas telhas transparentes por placas de vidro; reparos no sistema de 

captação de águas pluviais e impermeabilização. 

Todos os vitrais passaram por minucioso trabalho de restauro com a substituição  dos vidros 

quebrados ou recuperados inadequadamente nos últimos 71 anos por outros recém 

importados da França, fixados com ligas de chumbo. 

A intervenção mais significativa do ponto de vista arquitetônico e também para dinamizar o 

uso do velho Mercadão foi a incorporação do mezanino chamado pelo autor do projeto de 

“varanda grastonômica”. 194 

Bem mais acanhado que o mezanino pensado no projeto da década de 1980, nessa 

intervenção, ele surge com uma área de 2.000,00 m², ocupando um terço da porção 

longitudinal do prédio. Construído em estrutura metálica, piso em madeira e vidro laminado 

e temperado, abriga a praça de alimentação composta de oito restaurantes. 

Para Saraiva,  

A tônica de toda intervenção foi também realçar aquilo que estava – por 

assim dizer – escondido e recuperar o que o tempo e os usos desconformes 

deterioraram. Valorizam-se os elementos novos introduzidos – basicamente 

a ocupação das torres e a varanda gastronômica – utilizando-se estruturas 

metálicas que dialogam com o magnífico complexo legado pelos arquitetos 

dos Escritórios Ramos de Azevedo e Severo Villares. Trabalhar neste 

projeto tem sido difícil e gratificante experimento profissional, tal a 

                                                             
194 FALCETA JR, Walter. Mercado Municipal de SP, 70 anos de cultura e sabor. São Paulo: Abooks, 2004, p. 80. 
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complexidade e cuidados especiais no trato de um dos edifícios mais 

festejados pela população paulistana.195 

Comparando o primeiro projeto – não executado – e o colocado em prática (o Mercado foi 

reinaugurado em 2004) vemos um amadurecimento da proposta em relação à intervenção, 

principalmente no que diz respeito à interlocução entre o material antigo e os elementos 

novos. 

As pequenas e necessárias intervenções pontuais – reparos na cobertura; restauro dos 

vitrais; refazimento da pintura – fazem parte do processo de projeto de conservação e 

restauração de um monumento em geral, assim como as atualizações de infraestrutura são 

fruto das novas demandas advindas do metabolismo das edificações e seus usuários. 

 

  

                                                             
195 Depoimento de PPMS In: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Mercadão: o novo e o velho Mercado 
de São Paulo. São Paulo: Prefeitura Municipal de São Paulo, 2004, p.37. 

Figura 408 – Planta do Mercado após a intervenção. 
Fonte: SERAPIÃO, 2004, p. 57 
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Instituto Criar de TV e Cinema, fachada principal. Foto da autora 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: edificação fabril, denominação desconhecida. 

Ano de construção: desconhecida. 

Localização: Rua Sólon, 1121, São Paulo SP. 

Autor do projeto: desconhecido. 

Uso original: indústria têxtil. 

Material e técnica construtiva: alvenaria estrutural de tijolos cerâmicos, cobertura em 

estrutura de madeira e telhas cerâmicas. 

Estado de conservação: médio. 

Vínculo de tutela: não é tutelado em nenhuma instância. 

Características arquitetônicas: os dois galpões geminados estão dispostos no fundo de 

um lote irregular, sem visão privilegiada da rua. Foram edificados em alvenaria estrutural de 

tijolos, com um pavimento e cobertura em duas águas com lanternins centrais. Possuem 

planta retangular e a face principal está voltada para a lateral direita do terreno. 

Cronologia: 

1º) Realização da obra 

Não se conhece o histórico do monumento. 

2º) Vida da obra 

Não se conhece o histórico do monumento. 
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3°) Intervenção 

2004 – a partir de iniciativa do apresentador Luciano Huck e através do contato de sua mãe, 

a arquiteta Marta Gronstein, os arquitetos Silvio Oskman e Fenranda Neiva são convidados 

para dar início ao projeto da Organização Não-governamental (ONG) Instituto Criar de TV e 

Cinema. 

Prêmio “Ex-Aequo”IAB/SP 2004. 

 

2. Dados Principais da intervenção 

Nome: Instituto Criar de TV e Cinema. 

Autores: Fernanda Neiva e Sílvio Oksman. 

Ano do projeto: 2004. 

Ano da realização: 2004. 

Cliente: apresentador de TV Luciano Huck. 

Finalidade: implantação da ONG Instituto Criar de TV e Cinema. 

Programa: salas de aula, estúdios de gravação, laboratórios, biblioteca. 

Descrição: o Instituto Criar de TV e Cinema é uma ONG idealizada pelo apresentador de 

televisão Luciano Huck, com o objetivo de formar jovens de baixa renda na área de 

produção audiovisual.196 

  
                                                             
196 O arquiteto Sílvio Oksman foi convidado pela professora da FAU-USP, Marta Gronstein, mãe do apresentador 
Luciano Huck para o desenvolvimento do projeto. MELENDEZ, Adilson. Intervenção mínima evidencia linguagem 
industrial de galpão. Projeto Design, São Paulo, n.299, p. 64-69, jan./ 2005. 
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Figuras 409 e 410 (acima) – Vistas dos galpões. Fotos da 
autora 

 
Figuras 411 e 412 (ao lado) – Plantas do térreo e 

pavimento superior após a intervenção. Fonte: 
MELENDEZ, 2004, p.69 
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O projeto de arquitetura partiu de levantamentos preliminares do que seria o projeto para a 

ONG, ainda em fase de construção de suas bases. Porém a primeira premissa para o início 

do projeto de arquitetura era de que a sede deveria ter baixo custo.197 

A equipe – cliente e arquitetos – encontrou o local adequado nos antigos galpões industriais 

do Bom Retiro: edificações que se distribuem em um terreno em “L”, com uma frente 

estreita, mas que se abre nos fundos. 

O partido de projeto adotado partiu de duas premissas: intervir o mínimo possível nas 

edificações e promover o saneamento do local com a limpeza dos elementos que foram 

acrescidos durante os diversos usos sucessivos do conjunto: foram eliminados mezaninos, 

alvenarias e caixilharias.  

A mínima intervenção veio seguida de operações caracterizadas pela distinguibilidade com 

a inserção de novos elementos para adequação ao novo uso – estruturas metálicas para 

reforço da estrutura existente e alvenaria estrutura de bloco de concreto.198 

  

                                                             
197 MELENDEZ, Adilson. Intervenção mínima evidencia linguagem industrial de galpão. Projeto Design, São 
Paulo, n.299, p. 64-69, jan./ 2005. 
198 Os arquitetos utilizaram como referência, o projeto do Sesc Pompéia, de Lina Bo Bardi. Informação pessoal:  
entrevista com o arquiteto Silvio Oskman concedida à autora em 20 de julho de 2011, via Skype. 
 

Figuras 413 e 414 (acima) – Vistas do interior dos 
galpões. Fotos da autora 

 
Figura 415 (ao lado) – Corte. Fonte: MELENDEZ, 

2004, p.65 
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3. Referências bibliográficas 

MELENDEZ, Adilson. Intervenção mínima evidencia linguagem industrial de galpão. Projeto 

Design, São Paulo, n.299, p. 64-69, jan./ 2005. 

 

4. Apoio 

Visita à obra, 2014. 

Entrevista com o arquiteto Silvio Oskman concedida à autora em 20 de julho de 2011, via 

Skype. 

Site: <http://oksman.com.br/inst_criartvcinema.htm>. 
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Biblioteca Mário de Andrade, porção inferior da fachada principal. Foto da autora 



433 
 

1. Dados principais do monumento 

Denominação: Biblioteca Mário de Andrade. 

Ano de construção: 1938-1942 (data da inauguração). 

Localização: Rua da Consolação, 94, São Paulo SP. 

Autor do projeto: anteprojeto: Jacques Pilon (Pilon&Matarazzo); desenvolvimento: 

Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de São Paulo. 

Uso original: biblioteca. 

Material construtivo: estrutura em concreto armado e alvenaria de tijolos. 

Estado de conservação: médio. 

Vínculo de tutela: estatal (1992). 

Características arquitetônicas: o projeto é dividido em dois grandes blocos: uma torre de 

24 pavimentos destinada ao acervo e um volume horizontal onde estão as salas de leitura, a 

área de estudos, o auditório, o restaurante, as dependências administrativas. 

Na gestão do prefeito Prestes Maia, o também engenheiro fez algumas intervenções no 

projeto de Pilon, substituindo os pilares laterais da torre por colunas centrais, diminuindo a 

área de acervo, mas aumentando o número de pavimentos e eliminando, da ideia original, a 

construção de alicerces para mais duas torres futuras.  

Destacam-se o pórtico monumental localizado no bloco horizontal, com seis pilares de 

seção quadrada; a escadaria monumental decorada com mármores e o volume em semi-

círculo, localizado na fachada posterior. 

 

Figura 416 – Biblioteca Mário de 
Andrade: vista principal  

Fonte: SCHARLACH, 2010, p. 273 
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Cronologia: 

1º) Realização da obra 

1932-1038 – início da construção da biblioteca.  

1938-1945 – conclusão das obras na administração de Prestes Maia. 

1942 – inauguração da biblioteca. 

2º) Vida da obra 

1944 – é inaugurada a Biblioteca Circulante.  

1969 – é formada a comissão de especialistas para se pensar nos problemas de espaço da 

Biblioteca: a comissão era favorável à construção de uma segunda torre, à desapropriação 

de terreno para a construção de novo prédio como prolongamento do edifício existente e à 

construção de outro prédio para livros de arte, jornais e revistas.199 

Anos 1970 – pequenas reformas para adaptação de espaços. 

Anos 1990 – sob a coordenação da arquiteta Silvana Santopaolo, o prédio sofre novas 

reformas. 

Anos 2000 – Na gestão da prefeita Marta Suplicy, foi encomendado um projeto ao arquiteto 

Fabio Penteado para resolução do problema de falta de espaço para o acervo da referida 

biblioteca. A proposta previa a construção de quatro subsolos junto à Rua da Consolação 

para a ampliação das áreas de acervo. Mas o projeto não foi adiante. 

                                                             
199 Na época, o Secretário de Educação e Cultura, Paulo Nathanael Pereira de Souza, aprovou a construção da 
segunda torre, porém, a ideia foi abandonada dois anos depois, já que o Prefeito tinha a intenção de construir 
entre a Rua Vergueiro e a Av. 23 de Maio uma grande área destinada à Biblioteca Pública, local em que, anos 
mais tarde, em 1982, seria inaugurado o Centro Cultural São Paulo. Fonte: Site da Biblioteca Mário de Andrade. 
Fonte: <http://www.bma.sp.gov.br>. 

Figura 417 – Construção da Biblioteca, vista 
posterior. Fonte: REIS, 2010, p.34 

 

Figura 418 – Construção da Biblioteca, vista 
frontal. Fonte: SCHARLACH, 2010, p. 266 
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3°) Intervenção 

2006 – com o financiamento do BID e o programa de revitalização do centro, foi contratado 

um projeto de modernização e restauro da Biblioteca Mário de Andrade, desenvolvido pelo 

escritório Piratininga Arquitetos Associados.  

  

Figura 419 – Biblioteca Mário de Andrade: vista 
principal  Fonte: SCHARLACH, 2010, p. 269 

 
Figura 420  – Entrada principal da Biblioteca  

Fonte: SCHARLACH, 2010, p. 262 
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2. Dados Principais da intervenção 

Nome: Biblioteca Mário de Andrade. 

Autores: Piratininga Arquitetos Associados (José Armênio de Brito Cruz e Renata Semin). 

Formou-se arquiteto pela FauUsp, em 1982.   

Ano do projeto: 2005/2010. 

Ano da realização: 2010. 

Cliente: Secretaria Municipal da Cultura/Prefeitura do Município de São Paulo (concorrência 

proposta preço e técnica). 

Finalidade: restauro e modernização da Biblioteca Mário de Andrade. 

Programa: ampliação do acervo; recuperação e manutenção do monumento. 

Descrição: o projeto de intervenção na edificação é considerado um “Plano integrado de 

Restauro e Modernização da Biblioteca Mário de Andrade”, realizado em conjunto com 

diversas disciplinas e de modo a não interferir na utilização da biblioteca por parte dos 

usuários. 

A intervenção conta com tratamento físico e técnico do acervo, restauro do prédio e 

ampliação do acervo por meio da reforma de outro prédio existente na Praça Dom José 

Gaspar. 

Como ações de manutenção do edifício histórico, foi realizado o tratamento de materiais de 

revestimentos, das esquadrias metálicas e do mobiliário original; revisão dos sistemas de 

águas pluviais e impermeabilização da cobertura e a readequação de todas as redes de 

infraestrutura com revisão dos sistemas elétricos e hidráulicos, implantação 

condicionamento de ar e sistema de segurança. 

Figura 421 – Biblioteca Mário de Andrade  - antes da 
intervenção. Fonte: <http://www.vitruvius.com.br> 
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Figura 422 – Biblioteca Mário de Andrade  - planta com proposta de intervenção. 
Fonte: <http://www.vitruvius.com.br> 
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Figuras 423, 424 e 425  – Plantas do térreo, 
1º  e 2º pavimentos. Fonte: LEAL, 2011, p. 47 
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Figuras 428 e 429 – Plantas do 3º  e 4º pavimentos. Fonte: LEAL, 
2011, p. 47 

Figuras 426 e 427  – Vista do interior da 
biblioteca e fachada principal, após a 

intervenção. Fonte: LEAL, 2011, p. 50/Foto da 
autora 
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Para a modernização da biblioteca, foram implantadas novas salas no segundo pavimento e 

rearranjo da biblioteca circulante no pavimento térreo. Esta modificação promoveu a 

inclusão de um mezanino metálico que aproveita o pé-direito elevado e amplia a área de 

acervo. Para a melhor integração entre os espaços da biblioteca, idealizada uma ligação 

física entre a biblioteca principal e a circulante através da criação de um corredor 

envidraçado na fachada principal da edificação. O pano de vidro foi estrategicamente 

colocado inclinado para evitar o espelhamento do entorno na fachada original da Biblioteca. 

Essa operação, segundo os autores do projeto, assegura a legibilidade do edifício original e 

é totalmente reversível caso, futuramente, se deseje modificar a configuração programática 

da biblioteca e forma de divisão das alas de acervo: 

Obedecemos as Cartas de Atenas e Veneza que recomendam ações nesse 

sentido. Quem não respeitar esse princípio está agindo errado. Não 

pretendemos, em momento algum, misturar, mascarar, parecer com o que 

tinha sido, para não causar nenhum engano histórico200 

 

3. Referências bibliográficas 

Intervenção vai recuperar e modernizar biblioteca municipal. Projeto Design. São Paulo, n. 

317, p. 26-27, jul. 2006. 
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200 LEAL, Ledy Valporto. Nova leitura. Arquitetura Urbanismo, São Paulo, ano 26, n. 205, abr. 2011, p.48. 
 

Figuras 430 e 431  –Solução dada para 
ampliação da área de acervo. Fonte: LEAL, 

2011, p. 47 e 50 
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4. Apoio 

Visita à obra, 2011 

Acervo da Biblioteca Mário de Andrade. 

Site: <http://www.bma.sp.gov.br>. 
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Museu de Arte do Rio, detalhe da ligação entre os prédios. Foto da autora 
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1. Dados principais do monumento 

Denominação: Palacete D. João VI /Terminal Rodoviário Mariano Procópio. 

Localização: Praça Mauá, Rio de Janeiro RJ. 

Palacete D. João VI 

Ano de construção: 1913-1918.201 

Autor do projeto: desconhecida. 

Uso original: Sede da Inspetoria dos Portos e Canais. 

Materiais e técnicas construtivas: alvenaria de tijolos, estrutura metálica, componentes de 

madeira. 

Estado de conservação: ruim. 

Vínculo de tutela: municipal (2000). 

Características construtivas: edificação com características ecléticas, de planta retangular 

simétrica com núcleo central onde se localizam os eixos de escada e elevador. Possui 

quatro pavimentos que, externamente, receberam tratamento decorativo diferenciado, seja 

no revestimento das alvenarias, tipo de aberturas, frontão sobre as janelas e avarandados 

corridos. A porção central da fachada é marcada com torre central encimada por torreão. 

Cronologia: 

1º) Realização da obra 

1913-1918 – construção do prédio para sediar a Inspetoria dos Portos, Rios e Canais. 

                                                             
201 Disponível em < http://www.cidadeolimpica.com.br/noticias/palacete-dom-joao-prestes-a-receber-museu-de-
arte-do-rio-2/>. Acesso em 01 out. 13 

Figura 432 – Palacete D.João VI antes da 
intervenção. Fonte: 

http://www.cidadeolimpica.com.br/noticias 
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2º) Vida da obra 

Década de 1980 – o uso da edificação entrou em declínio até ser abandonada. O prédio 

passou por um processo de degradação, falta de manutenção e saqueamento de elementos 

da própria edificação. 

3°) Intervenção 

2010 – início do projeto de intervenção. 

Terminal Rodoviário Mariano Procópio  

Ano de construção: 1929. 

Autor do projeto: desconhecida. 

Uso original: Terminal Rodoviário.  

Materiais e técnicas construtivas: alvenaria de tijolos e estrutura em concreto armado. 

Estado de conservação: ruim. 

Vínculo de tutela: não é tutelado em nenhuma instância. Imóvel preservado pelo Decreto n. 

22420, de 21 de julho de 2004 da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.  

Características construtivas: edifício de planta retangular com sete pavimentos (térreo 

com pé-direito elevado e seis pavimentos). Construído com características modernas, 

possui planta livre apoiada sobre pilotis e fachadas independentes da estrutura de 

sustentação da edificação, o que possibilitou a abertura de janelas corridas em toda a 

extensão externa do prédio. A cobertura é composta por laje plana e volumes de apoio. 

 

 

Figura 433 – Terminal Rodoviário antes da 
intervenção. Fonte: 

<http://www.cidadeolimpica.com.br/noticias> 
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Cronologia:  

1º) Realização da obra  

1929 – construção do Terminal Rodoviário Mariano Procópio. 

2º Vida da obra (desconhecida) 

3°Intervenção 

2010 – início do projeto de intervenção. 

 

2. Dados Principais da intervenção 

Nome atual: Museu de Arte do Rio (Mar Rio) 

Autores: Paulo Jacobsen, Bernardo Jacobsen, Thiago Bernardes. 

Ano do projeto: 2010. 

Ano da realização: 2010-2013. 

Cliente: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.  

Finalidade: readequação dos prédios do Palacete D. João VI e Terminal Rodoviário 

Mariano Procópio em museu de arte para a cidade do Rio de Janeiro. 

Programa: espaços expositivos, apoio e administração; Escola do Olhar; restaurante e café. 

Descrição: a intervenção contou com a divisão do programa em duas partes: a Escola do 

Olhar que foi implantada na antiga rodoviária; e o Museu de Arte, inserido no Palacete D 

João VI. 
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Figura 434 – Vista posterior do conjunto antes da intervenção. Fonte: 
<http://rafaeloliveira-rj.blogspot.com.br/2013/03/museu-de-arte-do-

rio.html> 

 

Figura 435 – Vista frontal do conjunto antes da 
intervenção. Fonte: 

<http://www.marcillio.com/rio/encemau1.htm>
l 
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Ambas as edificações encontravam-se no início do estado de deterioração de seus 

materiais.  O palacete sofreu um restauro mais minucioso de seus elementos decorativos 

através da remoção das várias camadas de tinta sobrepostas na fachada com o objetivo de 

se aproximar da coloração original do edifício; recuperação dos elementos decorativos dos 

vãos das janelas202 e varandas; refazimento da cobertura em estrutura metálica e telhas 

semelhantes às originais; recomposição do torreão central que já não existia mais através 

de fotografias da época203: 

A calha e o telhado estavam todos arrebentados, não tinha o torreão 

central. Esse torreão que existe hoje na fachada principal, que é todo em 

cobre, ele é novo, não existia mais. A gente fez ele todo baseado em 

pesquisa de iconografia, através de fotografias de época, para a gente ver 

como seria o desenho original204 

O interior do palacete recebeu painéis metálicos com revestimento em MDF para 

fechamento das fachadas internas e criação de uma segunda fachada a ser utilizada como 

plano expositivo. Toda infraestrutura, assim como novos sistemas de circulação vertical 

foram implantados no prédio para dar condições ao novo uso e fluxo de visitantes. 

O elemento de maior destaque no projeto de intervenção foi a implantação da laje 

ondulante, em referência ao mar do Rio de Janeiro (a “onda”) sobre os dois edifícios 

preexistentes, ligando-os simbolicamente. Para execução dessa laje curva205, os arquitetos  

  
                                                             
202 Existem três tipos de caixilhos: aqueles que foram restaurados; os que foram recompostos e os que são 
inteiramente novos. Fonte: <http://www.cidadeolimpica.com.br/noticias>. Acesso em 30 nov. 2014. 
203 Fonte:  <http://www.cidadeolimpica.com.br/noticias>. Acesso em 30 nov. 2014. 
204 Ibidem. 
205 Foram utilizadas formas de isopor com cobertura em resina, concreto de alta resistência e armação em aó 
galvanizado. Fonte: < http://www.cidadeolimpica.com.br/noticias>. Acesso em 30 nov. 2014. 
 

Figuras 436 e  437 – Vista das obras no interior 
do Palacete. Fonte: 

<http://www.cidadeolimpica.com.br/noticias> 
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Figura 438 – Implantação. Fonte: CORBIOLI, 
2011, p. 79 

Figura 439 – Maquete eletrônica do projeto. 
Fonte: <http://www.portomaravilha.com.br> 
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Figuras 440, 441 e 442 (ao lado) – Plantas do 
térreo, 1º e 2º pavimentos. Fonte: CORBIOLI, 2011, 

p. 80 
 

Figuras 443 e 444 (acima) – Vistas do interior da 
Escola do Olhar. Fotos da autora 
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Figuras 445, 446 e 447 (ao lado) – Plantas do  3º, 4º 
e 5º pavimentos. Fonte: CORBIOLI, 2011, p. 80-81 
 
Figuras 448 e 449 (acima) – Vistas do interior e 
exterior da ligação entre os prédios. Fotos da autora 
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Figura  450 (ao lado) – Plantas do 6º pavimento. 
Fonte: CORBIOLI, 2011, p. 81 
 
Figuras 451 e 452 (abaixo) – Vistas da cobertura 
ondulante. Fotos da autora 
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optaram pela demolição do último pavimento do Terminal conferindo o nivelamento dos dois 

prédios, sem o qual não seria possível a inserção da grande onda. 

Da edificação do Terminal, foi aproveitada apenas sua superestrutura e alguns fechamentos 

(peitoris) de fachada: todo interior é novo assim como os painéis de vidro colocados nas 

janelas. A preexistência adquiriu uma nova aparência externa e interna.  

Além da ligação pela laje de cobertura, era prevista a ligação física dos edifícios por meio de 

passarelas colocadas no terceiro e quinto pavimentos do antigo termina que se conectavam 

com o Palacete. Apenas a passagem do quinto pavimento foi executada. 
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93 

Figura 091 Conjunto da Ladeira da Misericórdia – Implantação 
da Ladeira da Misericórdia. Fonte: OLIVEIRA, 2003, 
p.150. 

93 

Figura 092 Conjunto da Ladeira da Misericórdia – Vista externa 
da Casa no 2 após a intervenção. Foto da autora 

97 

Figura 093 Conjunto da Ladeira da Misericórdia – Vista interna 
da Casa no 2 após a intervenção. Foto da autora 

97 

Figura 094 Plantas para a Casa no 2 Fonte: OLIVEIRA, 2003, 
p.156 

97 

Figura 095 Conjunto da Ladeira da Misericórdia – Fachadas do 
Bar dos 3 Arcos. Fonte: OLIVEIRA, 2003, p.157. 
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Figura 096 Conjunto da Ladeira da Misericórdia – Proposta para 
intervenção. Fonte: OLIVEIRA, 2003, p.157. 

98 

Figura 097 Conjunto da Ladeira da Misericórdia – Fachadas do 
Bar dos 3 Arcos e proposta para intervenção. Fonte: 
OLIVEIRA, 2003, p.157. 

98 

Figura 098 Conjunto da Ladeira da Misericórdia – Detalhe dos 
pré-moldados FAEC utilizados no Bar dos Três 
Arcos. Foto da autora 

98 

Figura 099 Conjunto da Ladeira da Misericórdia – Fachadas 
Plantas para a Casa no 4. Fonte: OLIVEIRA, 2003, 
p.158. 

99 

Figura 100 Conjunto da Ladeira da Misericórdia – Plantas para a 
Casa no 4. Fonte: OLIVEIRA, 2003, p.158. 

99 

Figura 101 Conjunto da Ladeira da Misericórdia – Projeto para a 
Casa no 5. Fonte: OLIVEIRA, 2003, p.159 

100 

Figura 102 Conjunto da Ladeira da Misericórdia – Vista geral do 
conjunto após a intervenção. Fonte: OLIVEIRA, 
2003, p.159 

100 

Figura 103 Casa de Cultura Mário Quintana – Hotel Majestic em 
1918. Fonte: WEIMER, 2009, p. 63 

109 

Figura 104 Casa de Cultura Mário Quintana – Hotel Majestic em 
1928, projeto. Fonte: WEIMER, 2009, p. 95 

113 

Figura 105 
Casa de Cultura Mário Quintana – Hotel Majestic em 

113 
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1928, perspectiva. Fonte: WEIMER, 2009, p. 95 

Figura 106 Casa de Cultura Mário Quintana –Hotel Majestic em 
fase de construção do segundo bloco. Fonte: 
WEIMER, 2009, p. 95 

115 

Figura 107 Casa de Cultura Mário Quintana – Hotel Majestic em 
1928, desenho para modificação das fachadas. 
Fonte: WEIMER, 1988, n.p. 

115 

Figura 108 Casa de Cultura Mário Quintana – Hotel Majestic em 
fase de construção da cobertura. Foto de Theo  
Wiedersphan. Fonte: WEIMER, 2009, p. 95 

116 

Figura 109 Casa de Cultura Mário Quintana – Hotel Majestic 
antes da intervenção. Fonte: Acervo do Escritório do 
Arquiteto Flávio Kiefer. 

117 

Figura 110 Casa de Cultura Mário Quintana – Planta conceitual 
da Casa de Cultura Mário Quintana. Fonte: Acervo 
do Escritório do Arquiteto Flávio Kiefer. 

120 

Figura 111 Casa de Cultura Mário Quintana – Anteprojeto 
realizado em 1988. Planta do pavimento térreo. 
Fonte: Acervo do Escritório do Arquiteto Flávio 
Kiefer. 

122 

Figura 112 Casa de Cultura Mário Quintana – Anteprojeto 
realizado em 1988. Planta do mezanino. Fonte: 
Acervo do Escritório do Arquiteto Flávio Kiefer. 

123 

Figura 113 
Casa de Cultura Mário Quintana – Anteprojeto 
realizado em 1988. Planta do 2° pavimento.  Fonte: 

124 
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Acervo do Escritório do Arquiteto Flávio Kiefer. 

Figura 114 Casa de Cultura Mário Quintana – Anteprojeto 
realizado em 1988. Planta do 3° pavimento. Fonte: 
Acervo do Escritório do Arquiteto Flávio Kiefer. 

125 

Figura 115 Casa de Cultura Mário Quintana – Anteprojeto 
realizado em 1988. Planta do 4° pavimento.  Fonte: 
Acervo do Escritório do Arquiteto Flávio Kiefer. 

126 

Figura 116 Casa de Cultura Mário Quintana – Anteprojeto 
realizado em 1988. Planta do 5° pavimento. Fonte: 
Acervo do Escritório do Arquiteto Flávio Kiefer. 

127 

Figura 117 Casa de Cultura Mário Quintana – Anteprojeto 
realizado em 1988. Planta do 6° pavimento. Fonte: 
Acervo do Escritório do Arquiteto Flávio Kiefer. 

128 

Figura 118 Casa de Cultura Mário Quintana – Anteprojeto 
realizado em 1988. Planta do 7° pavimento. Fonte: 
Acervo do Escritório do Arquiteto Flávio Kiefer. 

129 

Figura 119 Casa de Cultura Mário Quintana – Nova cobertura: 
vista interna. Foto da autora. 

130 

Figura 120 Casa de Cultura Mário Quintana – Nova cobertura: 
vista externa. Foto da autora. 

130 

Figura 121 Casa de Cultura Mário Quintana – Térreo e novo 
mezanino em concreto aparente. Fonte: Acervo do 
Escritório do Arquiteto Flávio Kiefer 

130 
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Figura 122 Shopping Light – Maquete mostrando o prédio da 
Light com seus quatro estágios projetados. Fonte: 
<http://www.piratininga.org> 

135 

Figura 123 Shopping Light – Parque do Anhangabaú com o 
Teatro São José à esquerda. Fonte: PRONIN; 
CARPIGIANI, 2007, p.3 

136 

Figura 124 Shopping Light – Construção da 1ª Fase. Fonte: 
PRONIN; CARPIGIANI, 2007, p.3 

136 

Figura 125 Shopping Light – Construção da 2ª Fase. Fonte: 
PRONIN; CARPIGIANI, 2007, p.3 

136 

Figura 126 Shopping Light –  vista do hall interior. Fotos da 
autora 

137 

Figura 127 Shopping Light –  plantas do térreo e 2º pavimento. 
Fonte: MELENDEZ, 2000, p. 87 

138 

Figura 128 Shopping Light – plantas do térreo e 2º pavimento. 
Fonte: MELENDEZ, 2000, p. 87 

138 

Figura 129 Shopping Light – Interior do Shopping Light, onde 
estão localizados os sistemas de circulação vertical. 
Foto da autora. 

139 

Figura 130 Shopping Light – Interior do Shopping Light, onde 
estão localizados os sistemas de circulação vertical. 
Foto da autora. 

139 
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Figura 131 Shopping Light – Shopping Light e edifício anexo 
onde foram implantados os sistemas de circulação 
vertical. Foto da autora. 

139 

Figura 132 Shopping Light – Preservação do hall de acesso no 
pavimento térreo. Fonte: MELENDEZ, 2000, p. 83 

140 

Figura 133 Shopping Light – Detalhe da fachada com destaque 
para recuperação dos elementos compositivos. Foto 
da autora 

140 

Figura 134 Pinacoteca do Estado de SP – Projeto original de 
Ramos de Azevedo. Fonte: ARAUJO, 2000, p.2 

146 

Figura 135 Pinacoteca do Estado de SP – Pinacoteca antes do 
projeto de restauro. Fonte: ARAUJO, CAMARGOS 
(orgs.), s.d.,, p.2 

148 

Figura 136 Pinacoteca do Estado de SP – Obras de desmonte 
da cobertura provisória do octógono. Fonte: 
ARAUJO, 2002 p.78 

150 

Figura 137 Pinacoteca do Estado de SP – Obras de desmonte 
da cobertura provisória do octógono. Fonte: 
ARAUJO, 2002 p.78 

150 

Figura 138 Pinacoteca do Estado de SP – Nova cobertura dos 
pátios laterais. Foto da autora 

151 

Figura 139 Pinacoteca do Estado de SP – Nova cobertura dos 
pátios  do Octógono. Foto da autora 

151 



499 

Figura     Descrição Página 

Figura 140 Pinacoteca do Estado de SP – Elementos novos, em 
metal, inseridos no monumento. Foto da autora 

152 

Figura 141 Pinacoteca do Estado de SP – Elementos novos, em 
metal, inseridos no monumento. Foto da autora 

152 

Figura 142 Pinacoteca do Estado de SP – Mirante inserido no 
local da escada principal; vista interna e externa. 
Foto da autora; fonte: ARAUJO, 2002, p. 158. 

154 

Figura 143 Pinacoteca do Estado de SP – Mirante inserido no 
local da escada principal; vista interna e externa. 
Foto da autora; fonte: ARAUJO, 2002, p. 158. 

154 

Figura 144 Pinacoteca do Estado de SP – Planta do pavimento 
térreo antes da intervenção. Fonte: SOUSA, 1998, p. 
66 

155 

Figura 145 Pinacoteca do Estado de SP – Planta do pavimento 
térreo depois da intervenção. Fonte: SOUSA, 1998, 
p. 66 

155 

Figura 146 Pinacoteca do Estado de SP – Planta do 1° 
pavimento antes da intervenção. Fonte: SOUSA, 
1998, p. 67 

156 

Figura 147 Pinacoteca do Estado de SP – Planta do 1° 
pavimento depois da intervenção. Fonte: SOUSA, 
1998, p. 67 

156 

Figura 148 Pinacoteca do Estado de SP – Planta do 2° 
pavimento antes da intervenção. Fonte: SOUSA, 
1998, p. 68 

157 
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Figura 149 Pinacoteca do Estado de SP – Planta do 2° 
pavimento depois da intervenção Fonte: SOUSA, 
1998, p. 68 

157 

Figura 150 Centro de Educação e Cultura KKKK – Vista do 
Conjunto KKKK, no início do século XX. Fonte: 
Acervo do escritório Brasil Arquitetura 

165 

Figura 151 Centro de Educação e Cultura KKKK –O Conjunto 
KKKK na década de 1920. Fonte: SEGAWA, 2002, 
p. 22-23. 

166 

Figura 152 Centro de Educação e Cultura KKKK –Vista do 
Conjunto KKKK, na década de 1990. Foto: Marcelo 
Ferraz. 

166 

Figura 153 Centro de Educação e Cultura KKKK – Engenho de 
Beneficiamento de Arroz na década de 1990. Foto 
Cícero Ferraz Cruz – Fonte: Acervo do escritório 
Brasil Arquitetura. 

167 

Figura 154 Centro de Educação e Cultura KKKK – Conjunto 
KKKK na década de 1990. Fonte: Acervo do 
escritório Brasil Arquitetura. 

167 

Figura 155 Centro de Educação e Cultura KKKK – Implantação 
com proposta de intervenção (1. teatro–auditorio; 2. 
Memorial da Imigração Japonesa; 3. Centro de 
Convivência/Exposições; 4. Centro de capacitação 
de professores). Fonte: Acervo do escritório Brasil 
Arquitetura. 

170 

Figura 156 
Centro de Educação e Cultura KKKK – Detalhe da 
cobertura dos galpões KKKK, após a intervenção. 

171 
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Foto da autora 

Figura 157 Plantas do prédio do Memorial (antigo Engenho, à 
esquerda) e dos galpões. Fonte: Acervo do escritório 
Brasil Arquitetura.  

172 

Figura 158 Galpões KKKK, após a intervenção. Foto da autora 172 

Figura 159 Prédio do engenho, após a intervenção. Fotos da 
autora 

174 

Figura 160 Prédio do engenho, após a intervenção. Fotos da 
autora 

174 

Figura 161 Centro de Educação e Cultura KKKK – Foto antiga 
da conjunto KKKK – detalhe do avarandado 
existente. Fonte: SEGAWA, 2002, p. 19 

177 

Figura 162 Centro de Educação e Cultura KKKK – Atual 
marquise de ligação dos galpões KKKK. Foto da 
autora 

177 

Figura 163 Centro de Educação e Cultura KKKK – Teatro-
auditório. Foto da autora 

178 

Figura 164 Biblioteca Cassiano Ricardo – Antigo Teatro 
Municipal de São José dos Campos. Fonte: 
<http://www.oliveiradescendestes.blogspot.com> 

183 

Figura 165 Biblioteca Cassiano Ricardo – Planta do térreo – 
após a intervenção. Fonte: Projeto, 1998, p.49 

185 
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Figura 166 Biblioteca Cassiano Ricardo – Planta do 1º 
pavimento – após a intervenção. Fonte: Projeto, 
1998, p.49 

185 

Figura 167 Biblioteca Cassiano Ricardo – Croquis para o projeto 
de intervenção. Fonte: LIMA, Ana Gabriela Godinho; 
PERRONE, Rafael Antonio Cunha; FLORIO, Wilson, 
2007, p. 8 

186 

Figura 168 Biblioteca Cassiano Ricardo – Croquis para o projeto 
de intervenção. Fonte: LIMA, Ana Gabriela Godinho; 
PERRONE, Rafael Antonio Cunha; FLORIO, Wilson, 
2007, p. 8 

186 

Figura 169 Biblioteca Cassiano Ricardo – Vista frontal da 
Biblioteca Cassiano Ricardo. Foto da autora 

187 

Figura 170 Biblioteca Cassiano Ricardo – Vista posterior (com 
edifício novo) da Biblioteca Cassiano Ricardo. Foto 
da autora 

187 

Figura 171 Biblioteca Cassiano Ricardo – Isométrica do projeto 
de intervenção. Fonte: LIMA, Ana Gabriela Godinho; 
PERRONE, Rafael Antonio Cunha; FLORIO, Wilson, 
2007, p. 8 

187 

Figura 172 Biblioteca Cassiano Ricardo – Vista interna da 
Biblioteca Cassiano Ricardo. Fotos da autora 

188 

Figura 173 Biblioteca Cassiano Ricardo – Vista interna da 
Biblioteca Cassiano Ricardo. Fotos da autora 

188 

Figura 174 
Instituto Moreira Salles – Instituto Moreira Salles. 

193 
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Fonte: <http://www.ims.com.br> 

Figura 175 Instituto Moreira Salles – Fachada do Instituto 
Moreira Salles. Fotos da autora 

194 

Figura 176 Instituto Moreira Salles – Fachada do Instituto 
Moreira Salles. Foto da autora 

194 

Figura 177 Instituto Moreira Salles – Pátio interno  Fotos da 
autora 

195 

Figura 178 Instituto Moreira Salles – Vista do painel de Burle 
Marx. Foto da autora 

195 

Figura 179 Instituto Moreira Salles – Planta do Instituto Moreira 
Salles. Fonte: <http://www.ims.com.br> 

196 

Figura 180 Instituto Moreira Salles – Jardim do Instituto Moreira 
Salles. Fotos da autora 

197 

Figura 181 Instituto Moreira Salles – Terraço do Instituto Moreira 
Salles. Fotos da autora 

197 

Figura 182 Parque das Ruínas – Foto da Residência de 
Joaquim Murtinho após o abandono. Fonte: Acervo 
do escritório do arquiteto Ernani Freire 

202 

Figura 183 Parque das Ruínas – Foto da Residência de 
Joaquim Murtinho após o abandono. Fonte: Acervo 
do escritório do arquiteto Ernani Freire 

202 
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Figura 184 Parque das Ruínas – Foto da Residência de 
Joaquim Murtinho após o abandono. Fonte: Acervo 
do escritório do arquiteto Ernani Freire 

202 

Figura 185 Parque das Ruínas – Implantação do Parque das 
Ruínas. Fonte: Acervo do escritório do arquiteto 
Ernani Freire 

205 

Figura 186 Parque das Ruínas – Plantas do pavimento semi 
enterrado, após a intervenção. Fonte: Acervo do 
escritório do arquiteto Ernani Freire 

206 

Figura 187 Parque das Ruínas – Plantas do terraço, após a 
intervenção. Fonte: Acervo do escritório do arquiteto 
Ernani Freire 

206 

Figura 188 Parque das Ruínas – Vista interna da residência 
após a intervenção. Foto da autora 

207 

Figura 189 Parque das Ruínas – Vista externa da residência 
após a intervenção. Foto da autora 

207 

Figura 190 Parque das Ruínas – Corte da residência após a 
intervenção. Fonte: Acervo do escritório do arquiteto 
Ernani Freire 

207 

Figura 191 Centro Cultural dos Correios – Foto histórica da 
Agência Central dos Correios e desenho da fachada. 
Fonte: REIS, vol 2, 2010, p. 106 

212 

Figura 192 Centro Cultural dos Correios – Foto histórica da 
Agência Central dos Correios e desenho da fachada. 
Fonte: REIS, vol 2, 2010, p. 106 

212 
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Figura 193 Centro Cultural dos Correios – Corte original da 
Agência Central dos Correios. Foto histórica da 
Agência Central dos Correios e desenho da fachada. 
Fonte: REIS, vol 2, 2010, p. 106 

213 

Figura 194 Centro Cultural dos Correios – Plantas originais da 
Agência Central dos Correios. Fonte: Arquivo 
Histórico Municipal – em exposição no Centro 
Cultural dos Correios 

214 

Figura 195 Centro Cultural dos Correios – Plantas originais da 
Agência Central dos Correios. Fonte: Arquivo 
Histórico Municipal – em exposição no Centro 
Cultural dos Correios 

214 

Figura 196 Centro Cultural dos Correios – Plantas originais da 
Agência Central dos Correios. Fonte: Arquivo 
Histórico Municipal – em exposição no Centro 
Cultural dos Correios 

214 

Figura 197 Centro Cultural dos Correios – Plantas originais da 
Agência Central dos Correios. Fonte: Arquivo 
Histórico Municipal – em exposição no Centro 
Cultural dos Correios 

214 

Figura 198 Centro Cultural dos Correios – Proposta da equipe 
vencedora. 
Fonte:revistamdc.files.wordpress.com200812mdc03-
prj04.pdf 

215 

Figura 199 Centro Cultural dos Correios – Proposta da equipe 
vencedora. Fonte: 
<http://revistamdc.files.wordpress.com200812mdc03-
prj04.pdf> 

215 
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Figura 200 Centro Cultural dos Correios – Corte mostrando a 
intervenção e inserção urbana da edificação. Fonte: 
Projeto Design, n.207, 1997, p. 59 

217 

Figura 201 Centro Cultural dos Correios – Corte mostrando a 
intervenção e inserção urbana da edificação. Fonte: 
Projeto Design, n.207, 1997, p. 59 

217 

Figura 202 Centro Cultural dos Correios – Planta do térreo. 
Fonte: Projeto Design, n.207, 1997, p.59 

218 

Figura 203 Centro Cultural dos Correios – Planta do 1º 
pavimento. Fonte: Projeto Design, n.207, 1997, p.59 

218 

Figura 204 Centro Cultural dos Correios – Salão interno da 
Agência dos Correios antes da intervenção. Fonte: 
PEREIRA, 1999, p. 93 

219 

Figura 205 Centro Cultural dos Correios – Salão interno da 
Agência dos Correios depois da intervenção. Foto da 
autora 

219 

Figura 206 Centro Cultural dos Correios – Saguão da Agência 
dos Correios antes da intervenção. Fonte: Arquivo 
Histórico Municipal – em exposição no Centro 
Cultural dos Correios 

220 

Figura 207 Centro Cultural dos Correios – Saguão da Agência 
dos Correios depois da intervenção. Foto da autora 

220 

Figura 208 Centro Cultural dos Correios – Corte  do 2o.lugar. 
Fonte: Projeto Design, n.207, 1997, p.60 

221 
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Figura 209 Centro Cultural dos Correios – Perspectiva do 
2o.lugar. Fonte: Projeto Design, n.207, 1997, p.60 

221 

Figura 210 Centro Cultural dos Correios – Corte 3o.lugar. Fonte: 
Projeto Design, n.207, 1997, p.61 

222 

Figura 211 Centro Cultural dos Correios – Corte 4o.lugar Fonte: 
Projeto Design, n.207, 1997, p.62 

222 

Figura 212 Centro Cultural dos Correios – Perspectiva do 
4o.lugar. Fonte: Projeto Design, n.207, 1997, p.63 

223 

Figura 213 Centro Cultural dos Correios –  Corte do 4o.lugar. 
Fonte: Projeto Design, n.207, 1997, p.63 

223 

Figura 214 Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo – Estação 
Sorocabana na inauguração. Fonte: SOUKEF JR, 
2001, p.86 

230 

Figura 215 Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo –Corte 
Transversal da Estação Sorocabana onde se pode 
notar o desenho da cobertura do Grande Hall. Fonte: 
MARCO; ZEIN; 2007, p.21 

231 

Figura 216 Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo – Corte 
Longitudinal da Estação Sorocabana onde se pode 
notar o desenho da cobertura do Grande Hall. Fonte: 
MARCO; ZEIN; 2007, p.20 

231 

Figura 217 Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo – Esquina da 
torre do relógio. Foto da autora 
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Figura 218 Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo – Fachada da 
Estação Sorocabana para Praça Júlio Prestes. Foto 
da autora 

233 

Figura 219 Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo – Estação 
Sorocabana antes da intervenção. Fonte: SOUKEF 
JR, 2001, p.91 

234 

Figura 220 Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo – Grande Hall 
da Estação antes da intervenção. Fonte: SOUKEF 
JR, 2001, p. 90 

237 

Figura 221 Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo – Plantas da 
intervenção – em amarelo, o Grande Hall ocupado 
pela Sala de Concertos. Fonte: Projeto Design, 
n.233, 1999, p.47  

238 

Figura 222 Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo – Interior da 
Estação, após a intervenção e implantação da Sala 
São Paulo. Fotos da autora 

239 

Figura 223 Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo – Interior da 
Estação, após a intervenção e implantação da Sala 
São Paulo. Fotos da autora 

239 

Figura 224 Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo – Interiores 
adjacentes à Sala São Paulo: detalhes da 
implantação de mezanino de acesso aos balcões.  
Fotos da autora 

240 

Figura 225 Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo – Interiores 
adjacentes à Sala São Paulo: detalhes da 
implantação de mezanino de acesso aos balcões.  

240 
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Fotos da autora 

Figura 226 Teatro São Pedro – Vista externa do Teatro São 
Pedro. Fonte Guia dos Bens Culturais da cidade de 
São Paulo, 2012, p.136 

245 

Figura 227 Teatro São Pedro – Fachada do Teatro são Pedro. 
Fonte SPIEWALK, 2000, p.78. 

246 

Figura 228 Teatro São Pedro – Plateia do Teatro São Pedro. 
Fonte Guia dos Bens Culturais da cidade de São 
Paulo, 2012, p.136 

246 

Figura 229 Teatro São Pedro – Projeto do Teatro São Pedro na 
época da conrução. Fonte: WALKER, 2000, p.28 

247 

Figura 230 Teatro São Pedro – Plateia antes e depois do 
restauro. Fonte: WALKER, 2000, p. 76-77; Projeto 
Design, n.220, p.9. 

251 

Figura 231 Teatro São Pedro – Plateia antes e depois do 
restauro. Fonte: SPIEWALK, 2000, p. 76-77; Projeto 
Design, n.220, p.9. 

251 

Figura 232 Teatro São Pedro – Foyer após a intervenção. Fonte: 
SPIEWALK, 2000, p. 132-133 

252 

Figura 233 Teatro São Pedro – Foyer antes a intervenção. 
Fonte: SPIEWALK, 2000, p. 59 

252 

Figura 234 
Teatro São Pedro – Plateia e palco durante a 
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intervenção. Fonte: SPIEWALK, 2000, p. 92 

Figura 235 Teatro São Pedro – Palco após a intervenção. Fonte: 
SPIEWALK, 2000, p. 134-135 

253 

Figura 236 Arquivo Nacional – Arquivo Nacional. Fonte: 
<http://www.semprerio.com/pt/home/item/61-a-casa-
da-moeda> 

259 

Figura 237 Arquivo Nacional – Arquivo Nacional. Fonte:  Foto de 
Marc Ferrez. Acervo do escritório do arquiteto 
Alfredo Brito 

259 

Figura 238 Arquivo Nacional – Implantação. Em azul, as áreas 
da construção original identificadas por letras (e 
referenciadas no texto). Em laranja, edificações 
construídas posteriormente. Fonte: SILVA, 2003, p 
32 

260 

Figura 239 Arquivo Nacional – Programa de intervenção no 
conjunto. Fonte: Acervo do escritório do arquiteto 
Alfredo Brito 

263 

Figura 240 Arquivo Nacional – Plantas da Intervenção. Fonte: 
SILVA, 2003, p 32-33 

264 

Figura 241 Arquivo Nacional – Porção lateral da fachada 
principal do Arquivo Nacional. Foto da autora 

265 

Figura 242 Arquivo Nacional – Vista do pátio central. Foto da 
autora 

265 
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Figura 243 Arquivo Nacional – Ala expositiva do Arquivo 
Nacional onde foi deixada aparente uma faixa da 
alvenaria original como testemunho da técnica 
construtiva utilizada. Foto da autora 

266 

Figura 244 Arquivo Nacional – Vista da passarela de ligação dos 
prédios, anteriormente sem conexão interna. Foto da 
autora 

266 

Figura 245 Arquivo Nacional – Corte onde se destaca o sistema 
de intervenção adotado: em vermelho-edifício 
preexistentes; em azul-nova estrutura. Fonte: Acervo 
do escritório do arquiteto Alfredo Brito 

267 

Figura 246 Centro Cultural Banco do Brasil – Vista geral do 
Centro Cultural Banco do Brasil. Foto da autora 

271 

Figura 247 Centro Cultural Banco do Brasil – Plantas do Térreo 
e do 1°Pavimento, onde é possível observar as 
alterações solicitadas pelo escritório de Pujol em 
relação ao edifício então existente. Fonte: Acervo do 
Condephaat 

273 

Figura 248 Centro Cultural Banco do Brasil – Plantas do Térreo 
e do 1°Pavimento, onde é possível observar as 
alterações solicitadas pelo escritório de Pujol em 
relação ao edifício então existente. Fonte: Acervo do 
Condephaat 

273 

Figura 249 Centro Cultural Banco do Brasil – Planta do Subsolo, 
onde é possível observar as alterações solicitadas 
pelo escritório de Pujol em relação ao edifício então 
existente. Fonte: Acervo do Condephaat 
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Figura 250 Centro Cultural Banco do Brasil – Fachadas. Fonte: 
Acervo do Condephaat 

275 

Figura 251 Centro Cultural Banco do Brasil – Fachadas. Fonte: 
Acervo do Condephaat 

275 

Figura 252 Centro Cultural Banco do Brasil – Pavimento Térreo, 
após a intervenção: 1. Hall; 2. Guarda-volumes; 3. 
Bilheteria; 4. Informações; 5. Espaço de Exposições; 
6. Cabines Telefônicas; 7. Sanitários; 8. Loja; 9. 
Cafeteria; 10. Escada de emergência; 11. Serviços. 
Fonte: CORBIOLI, 2001, p. 65 

278 

Figura 253 Centro Cultural Banco do Brasil – 1° Pavimento, 
após a intervenção: 1. Cinema; 2. Cabine de 
Projeção; 3. Sala de Imprensa; 4. Loja; 5. Sala de 
Vídeo; 6. Sanitários; 7. Auditório; 8. Foyer/espaço de 
exposições; 9. Galeria; 10. Serviços. Fonte: 
CORBIOLI, 2001, p. 65 

278 

Figura 254 Centro Cultural Banco do Brasil – 2° Pavimento, 
após a intervenção: 1.Espaço de Exposições; 2. Hall; 
3. Cibercafé; 4. Sanitários; 5. Camarins; 6. Galeria; 
7. Serviços. Fonte: CORBIOLI, 2001, p. 65 

279 

Figura 255 Centro Cultural Banco do Brasil – 3° Pavimento, 
após a intervenção: 1. Foyer; 2. Platéia do Teatro; 3. 
Palco; 4. Sanitários; 5. Galeria; 6. Espaço de 
Exposições; 7. Centro Cultural Banco do Brasil – 
Serviços. Fonte: CORBIOLI, 2001, p. 6 

279 

Figura 256 Centro Cultural Banco do Brasil – Corte após a 
intervenção. Fonte: CORBIOLI, 2001, p. 65 
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Figura 257 Centro Cultural Banco do Brasil – Vista superior do 
vazio central. Foto da autora 

281 

Figura 258 Centro Cultural Banco do Brasil – Claraboia já 
removida para o último pavimento. Foto da autora 

281 

Figura 259 Teatro Renault – Fachada do Teatro Paramount na 
década de 1960. Fonte: GALLO, 2002 

287 

Figura 260 Teatro Renault – Teatro Paramount antes da 
intervenção. Fonte: Acervo do escritório Aflalo e 
Gasperini 

288 

Figura 261 Teatro Renault – Foyer, antes da intervenção. Fonte: 
Acervo do escritório Aflalo e Gasperini 

289 

Figura 262 Teatro Renault – Foyer, depois da intervenção. 
Fonte: Acervo do escritório Aflalo e Gasperini 

289 

Figura 263 Teatro Renault – Mezanino, antes da intervenção. 
Fonte: Acervo do escritório Aflalo e Gasperini 

290 

Figura 264 Teatro Renault – Mezanino, depois da intervenção. 
Fonte: Acervo do escritório Aflalo e Gasperini 

290 

Figura 265 Teatro Renault – Demolição da platéia principal. 
Fonte: Acervo do escritório Aflalo e Gasperini 

292 

Figura 266 Teatro Renault – Nova plateia e palco. Fonte: Acervo 
do escritório Aflalo e Gasperini 

292 

Figura 267 
Teatro Renault – Planta do pavimento térreo. Fonte: 
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Acervo do escritório Aflalo e Gasperini 

Figura 268 Teatro Renault – Planta do 1° pavimento (em 
vermelho, destaque para parede divisória). Fonte: 
Acervo do escritório Aflalo e Gasperini 

293 

Figura 269 Catedral da Sé – Projeto da Catedral da Sé, de 
Maximiliano Hell, fotografado por Ghilherme Gaenly. 
Fonte: DELELLIS, 2002, p. 28 

299 

Figura 270 Catedral da Sé – Início da construção da Catedral da 
Sé. Fonte: DELELLIS, 2002, p. 31 

300 

Figura 271 Catedral da Sé – Trabalho de cantaria.  Fonte: 
DELELLIS, 2002, p. 34 

300 

Figura 272 Catedral da Sé – Construção da Catedral na década 
de 1920.  Fonte: DELELLIS, 2002, p. 48-49 

301 

Figura 273 Catedral da Sé – Construção da Catedral na década 
de 1920.  Fonte: DELELLIS, 2002, p. 40-41 

301 

Figura 274 Catedral da Sé – Construção da Catedral na década 
de 1940.  Fonte: DELELLIS, 2002, p. 50 

302 

Figura 275 Catedral da Sé – Construção da Catedral na década 
de 1930-1940.  Fonte: DELELLIS, 2002, p. 44 

302 

Figura 276 Catedral da Sé – Catedral da Sé em janeiro de 1954.  
Fonte: DELELLIS, 2002, p. 50 
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Figura 277 
Catedral da Sé – Catedral da Sé, conclusão da 

303 
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cúpula.  Fonte: DELELLIS, 2002, p. 51 

Figura 278 Catedral da Sé, construção das torres.  Fonte: 
DELELLIS, 2002, p. 51-53 

304 

Figura 279 Catedral da Sé, construção das torres.  Fonte: 
DELELLIS, 2002, p. 51-53 

304 

Figura 280 Catedral da Sé – Catedral da Sé, planta.  Fonte: 
Folheto de visitação 

305 

Figura 281 Catedral da Sé – Proposta do arquiteto Paulo Bastos 
para a intervenção na Catedral da Sé com a releitura 
dos torreões e agulhas faltantes em materiais e 
técnicas contemporâneas. Fonte: 
<http://arquitetopaulobastos.com.br/> 

306 

Figura 282 Catedral da Sé – Proposta do arquiteto Paulo Bastos 
para a intervenção na Catedral da Sé com a releitura 
dos torreões e agulhas faltantes em materiais e 
técnicas contemporâneas. Fonte: 
<http://arquitetopaulobastos.com.br/> 

306 

Figura 283 Catedral da Sé – Porção superior da fachada frontal 
da Catedral da Sé onde houve a intervenção mais 
significativa. Foto da autora 

307 

Figura 284 Cinemateca Brasileira – Matadouro de São Paulo, 
foto histórica. Fonte: REIS, 2010, vol. 1, p. 107. 

311 

Figura 285 Cinemateca Brasileira – Conjunto desativado. Fonte: 
www.flickr.com/photos/cinematecabrasileira/page2 
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Figura 286 Cinemateca Brasileira – Planta da proposta de 
intervenção de Lúcio Gomes Machado e equipe. 
Fonte: MACUL, 1005, p. 44 

313 

Figura 287 Cinemateca Brasileira – Vista frontal da Cinemateca. 
Foto da autora 

314 

Figura 288 Cinemateca Brasileira – Vista posterior dos galões 
da Cinemateca. Foto da autora 

314 

Figura 289 Cinemateca Brasileira – Cobertura de ligação dos 
galpões, após a intervenção; interior da Cinemateca. 
Foto da autora 

315 

Figura 290 Cinemateca Brasileira – Detalhe dos remanescentes 
das paredes em um dos galpões preservados, após 
a intervenção; interior da Cinemateca. Foto da autora 

315 

Figura 291 Cinemateca Brasileira – Vista geral do galpão em 
pior estado de conservação, após a intervenção. 
Foto da autora 

315 

Figura 292 Cinemateca Brasileira – Interior da Cinemateca. 
Fotos da autora 

315 

Figura 293 Estação da Luz/Museu da Língua Portuguesa – A 
Estação da Luz construída em 1895. Fonte: 
MAZZOCO; SOUKEF JR; ALBARELLO, 2000, p.52 

319 

Figura 294 Estação da Luz/Museu da Língua Portuguesa – 1° 
Prédio da Estação da Luz. Fonte: Acervo do Setor 
Educativo do Museu da Língua Portuguesa 

321 
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Figura 295 Estação da Luz/Museu da Língua Portuguesa – Gare 
antes do incêndio de 1946. Fonte: Acervo do Setor 
Educativo do Museu da Língua Portuguesa 

321 

Figura 296 Estação da Luz/Museu da Língua Portuguesa – A 
Estação da Luz construída em 1895. Fonte: 
MAZZOCO; SOUKEF JR; ALBARELLO, 2000, p.52 

322 

Figura 297 Estação da Luz/Museu da Língua Portuguesa – Hall 
principal após o incêndio. Fonte: Acervo do Setor 
Educativo do Museu da Língua Portuguesa  

322 

Figura 298 Estação da Luz/Museu da Língua Portuguesa – 
Estação da Luz, configuração em três pavimentos 
após a reconstrução. Fotos da autora 
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Figura 299 Estação da Luz/Museu da Língua Portuguesa – 
Estação da Luz, configuração em três pavimentos 
após a reconstrução. Fotos da autora 

323 

Figura 300 Estação da Luz/Museu da Língua Portuguesa – 
Planta do Pavimento Térreo. Fonte: 
<http://www.arcoweb.com.br> 

324 

Figura 301 Estação da Luz/Museu da Língua Portuguesa – 
Planta do 1° Pavimento. Fonte: 
<http://www.arcoweb.com.br> 

324 

Figura 302 Estação da Luz/Museu da Língua Portuguesa – 
Planta do 2° Pavimento. Fonte: 
<http://www.arcoweb.com.br> 
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Figura 303 Estação da Luz/Museu da Língua Portuguesa – 
Planta do 3° Pavimento. Fonte: 
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<http://www.arcoweb.com.br> 

Figura 304 Estação da Luz/Museu da Língua Portuguesa – 
Galeria expositiva. Foto da autora 

327 

Figura 305 Estação da Luz/Museu da Língua Portuguesa – 
Incorporação do elevador. Fotos da autora 

328 

Figura 306 Estação da Luz/Museu da Língua Portuguesa – 
Incorporação do elevador. Fotos da autora 

328 

Figura 307 Estação da Luz/Museu da Língua Portuguesa – 
Cobertura metálica externa. Foto da autora 

329 

Figura 308 Estação da Luz/Museu da Língua Portuguesa – 
Cobertura metálica externa. Foto da autora 

329 

Figura 309 Shopping Paço da Alfâdega – Em 1858, a edificação 
possui torres mais altas nas laterais. Fonte: 
<http://www.arcoweb.com.br> 

335 

Figura 310 Shopping Paço da Alfâdega – Croquis do autor para 
a intervenção. Fonte: <http://www.arcoweb.com.br> 

337 

Figura 311 Shopping Paço da Alfâdega – Croquis do autor para 
a intervenção. Fonte: <http://www.arcoweb.com.br> 

337 

Figura 312 Shopping Paço da Alfâdega – Plantas do Shopping 
Paço da Alfândega. Fonte: SERAIÃO, 2004, p. 61 

338 

Figura 313 Shopping Paço da Alfâdega – Detalhes das novas 
aberturas inseridas na fachada para acesso ao 

339 
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Shopping. Fotos da autora 

Figura 314 Shopping Paço da Alfâdega – Detalhes das novas 
aberturas inseridas na fachada para acesso ao 
Shopping. Fotos da autora 

339 

Figura 315 Shopping Paço da Alfâdega – Vista geral do 
Shopping Paço da Alfândega após a intervenção. 
Foto da autora 

339 

Figura 316 Shopping Paço da Alfâdega – Vista geral do pátio 
interno do Shopping com destaque para 
remanescente da alvenaria original. Foto da autora 

340 

Figura 317 Shopping Paço da Alfâdega – Detalhes da espaço 
interior do Shopping. Foto da autora 

340 

Figura 318 Shopping Paço da Alfâdega – Detalhes da espaço 
interior do Shopping. Foto da autora 

340 

Figura 319 Centro Educacional Ibrahim Alves de Lima – Núcleo 
original do Moinho. Fonte: GERGHI, 2011, p.144 

345 

Figura 320 Centro Educacional Ibrahim Alves de Lima – Planta 
do núcleo original do Moinho. Fonte: GERGHI, 2011, 
p.145 

346 

Figura 321 Centro Educacional Ibrahim Alves de Lima – Moinho 
após a ampliação de 1946. Fonte: GERGHI, 2011, 
p.148 

347 

Figura 322 Centro Educacional Ibrahim Alves de Lima – Planta 
do Moinho com a ampliação de 1910. Fonte: 
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GERGHI, 2011, p.146 

Figura 323 Centro Educacional Ibrahim Alves de Lima –Vista 
geral do conjunto após a intervenção. Fonte: 
SERAPIÃO, 2005, p. 44. 

348 

Figura 324 Centro Educacional Ibrahim Alves de Lima – Vista 
geral dos Moinhos após a intervenção. Fonte: 
SERAPIÃO, 2005, p. 46. 

348 

Figura 325 Centro Educacional Ibrahim Alves de Lima – 
Implantação com proposta de intervenção; em 
vermelho: o conjunto dos moinhos. Fonte: 
SERAPIÃO, 2005, p. 47. 

349 

Figura 326 Centro Educacional Ibrahim Alves de Lima – Planta 
do térreo. Fonte: GERGHI, 2011, p.154-156 

350 

Figura 327 Centro Educacional Ibrahim Alves de Lima – Planta 
do  pavimento intermediário. Fonte: GERGHI, 2011, 
p.154-156 

350 

Figura 328 Centro Educacional Ibrahim Alves de Lima – Planta 
do pavimento superior. Fonte: GERGHI, 2011, p.154-
156 

350 

Figura 329 Centro Educacional Ibrahim Alves de Lima – Vista 
interna das edificações após a intervenção. Fonte: 
SERAPIÃO, 2005, p. 47. 

351 

Figura 330 Centro Educacional Ibrahim Alves de Lima – Vista 
interna das edificações após a intervenção. Fonte: 
SERAPIÃO, 2005, p. 47. 

351 
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Figura 331 Museu de Artes e Ofícios – Projeto da Estação 
Central. Fonte: <http://www.mao.org.br> 

355 

Figura 332 Museu de Artes e Ofícios – Primeiro prédio da 
Estação Central, no final do século XIX. Fonte: 
<http://www.mao.org.br> 

356 

Figura 333 Museu de Artes e Ofícios – Construção do metrô na 
década de 1970; Estação Central ao fundo. Fonte: 
www.mao.org.br 

356 

Figura 334 Museu de Artes e Ofícios – Museu de Artes e 
Ofícios. Foto da autora 

357 

Figura 335 Museu de Artes e Ofícios – Implantação - Museu de 
Artes e Ofícios. Fonte: MELENDEZ,  2006, p 53 

359 

Figura 336 Museu de Artes e Ofícios – Plantas do prédio da 
Estação Central - Museu de Artes e Ofícios. Fonte: 
MELENDEZ,  2006, p 56 

360 

Figura 337 Museu de Artes e Ofícios – Interior da Estação 
Central, após a intervenção. Foto da autora 

360 

Figura 338 Museu de Artes e Ofícios – Plantas do prédio da 
Estação Oeste de Minas - Museu de Artes e Ofícios. 
Fonte: MELENDEZ,  2006, p 57 

360 

Figura 339 Museu de Artes e Ofícios – Interior da Estação Oeste 
de Minas, após a intervenção. Foto da autora 
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Figura 340 Museu de Artes e Ofícios – Antigas plataformas da 
Estação Central transformadas em espaços 
expositivos. Foto da autora 

361 

Figura 341 Museu de Artes e Ofícios – Corte mostrando a 
ligação subterrânea entre as duas estações e vista 
através da Estação Central em direção à Estação 
Oeste de Minas: plataformas do metro entre ambas. 
Fonte: Fonte: MELENDEZ,  2006, p 56-57/ Foto da 
autora 

361 

Figura 342 Museu de Artes e Ofícios – Corte mostrando a 
ligação subterrânea entre as duas estações e vista 
através da Estação Central em direção à Estação 
Oeste de Minas: plataformas do metro entre ambas. 
Fonte: MELENDEZ,  2006, p 56-57/ Foto da autora 

361 

Figura 343 Santander Cultural – Banco Santader, configuração 
atual. Foto da autora 

365 

Figura 344 Santander Cultural – Proposta de Theo Wiederspahn 
para o Banco Nacional do Comércio. Fonte. 
WEIMER, 2009, p. 99  

366 

Figura 345 Santander Cultural – Corte - Proposta de Theo 
Wiedespahhn para o Banco Nacional do Comércio. 
Fonte. WEIMER, 2009, p. 99 

366 

Figura 346 Santander Cultural – Corte, mostrando o 
aproveitamento do átrio central de ventilação e 
iluminação. Fonte: TOLOTTI FILHO, 2010, p. 71 

368 

Figura 347 
Santander Cultural – Restaurante implantado no 

369 
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subsolo. Foto da autora 

Figura 348 Santander Cultural – Planta do Subsolo, após a 
intervenção: 1. Museu da Moeda; 2. Cozinha; 3. 
Restaurante; 4. Hall Administrativo; 5. Cinema; 6. 
Hall de distribuição; 7. Café; 8. Adega; 9. 
Transformadores; 10. Recepção; 11. Bar; 12. Hall 
dos elevadores. Fonte: FIGUEROLA, 2001, p. 54 

369 

Figura 349 Santander Cultural – Salão expositivo no Pavimento 
Térreo. Foto da autora 

369 

Figura 350 Santander Cultural – Planta do Térreo, após a 
intervenção: 1. Salão lateral; 2. Administração do 
Centro Cultural; 3. Presidência do Centro Cultural; 4. 
Reuniões do Centro Cultural; 5. Salão Central; 6. 
Hall; 7. Hall de entrada; 8. Hall do elevador; 9. Loja; 
10. Livraria. Fonte: FIGUEROLA, 2001, p. 54 

369 

Figura 351 Santander Cultural – Planta da Galeria, após a 
intervenção: 1. Galerias; 2. Hall; 3. Auditório; 4. 
CPD/site; 5. Hall do elevador. Fonte: FIGUEROLA, 
2001, p. 54 

370 

Figura 352 Santander Cultural – Salão expositivo no Pavimento 
Térreo. Foto da autora 

370 

Figura 353 
Santander Cultural – Planta do 1° Pavimento, após a 
intervenção: 1. Administração; 2. Recepção diretoria; 
3. Expedição; 4. Arquivos; 5. Vice-presidente; 6. 
Copa; 7. Coffee break; 8. Recepção; 9. Estar; 10. 
Reuniões; 11. Diretor em trânsito; 12. Telefonistas; 
13. Espera; 14. Presidente; 15. Site; 16. Hall de 
elevadores; 17. Site; 18. Sala de cópias; 19. Átrio 
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central. Fonte: FIGUEROLA, 2001, p. 54 

Figura 354 Santander Cultural – Átrio central criado no vazio 
interior, sobre o Salão Central.  Foto da autora 

370 

Figura 355 Santander Cultural – Área administrativa. Foto da 
autora 

371 

Figura 356 Santander Cultural – Planta do 2° Pavimento, após a 
intervenção: 1. Administração; 2. Coffee break; 3. 
Recepção; 4. Hall de Santander Cultural – 
elevadores; 5. Varanda externa; 6. Site; 7. Sala de 
máquinas/ar condicionado; 8. Expedição. Fonte: 
FIGUEROLA, 2001, p. 54 

371 

Figura 357 Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro – 
Antiga Cervejaria. Fonte: <http://www.fotolog.com> 

375 

Figura 358 Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro – 
Cervejaria hoje: Centro Coreográfico. Foto da autora 

376 

Figura 359 Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro – 
Área do conjunto destinada ao Supermercado Extra. 
Foto da autora 

377 

Figura 360 Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro – À 
direita, área do conjunto destinada ao Centro 
Coreográfico. Foto da autora 
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Figura 361 Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro – 
Implantação do conjunto. Fonte: MELENDEZ, 2005, 
p. 54 

378 

Figura 362 Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro – 
Planta do 2º Pavimento: 1) hall de serviço; 2) foyer; 
3) sala de dança; 4) camarins; 5) sala de dança. 
Fonte: MELENDEZ, 2005, p. 57 

379 

Figura 363 Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro – 
Sala de dança do 2º Pavimento Foto da autora 

379 

Figura 364 Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro – 
Corte. Fonte: MELENDEZ, 2005, p. 57 

379 

Figura 365 Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro – 
Planta do 4º Pavimento: 1)Sala de dança; 2) 
depósito; 3) exposições. Fonte: MELENDEZ, 2005, 
p. 57 

380 

Figura 366 Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro – 
Planta do 3º Pavimento: 1) Hall público; 2) sala de 
reuniões; 3) centro de memória; 4) depósito; 5) 
balcão. Fonte: MELENDEZ, 2005, p. 57 

380 

Figura 367 Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro – 
Sala de dança do 4º Pavimento Foto da autora 

380 

Figura 368 Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro – 
Hall de circulação. Foto da autora 
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Figura 369 Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro – 
Planta do 6º Pavimento: 1) Hall público; 2) Hall de 
serviço; 3) depósito; 4) apartamento; 5) quarto 
mezanino. Fonte: MELENDEZ, 2005, p. 57 

381 

Figura 370 Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro – 
Planta do 5º Pavimento: 1) Depósito; 2) terraço; 3) 
administração Fonte: MELENDEZ, 2005, p. 57 

381 

Figura 371 Palacete das Artes/Rodin Bahia – Palacete no início 
do século XX. Fonte: JORDAN, 2006, p. 66. 

385 

Figura 372 Palacete das Artes/Rodin Bahia – Vista aérea antes 
da intervenção. Fonte: Acervo do escritório Brasil 
Arquitetura 

386 

Figura 373 Palacete das Artes/Rodin Bahia – Vistas dos 
ambientes internos do palacete. Fotos da autora 

387 

Figura 374 Palacete das Artes/Rodin Bahia – Vistas dos 
ambientes internos do palacete. Fotos da autora 

387 

Figura 375 Palacete das Artes/Rodin Bahia – Espaços internos 
do palacete na época em que eram utilizados como 
sede do Conselho de Educação e de Cultura do 
Estado. Fonte: Acervo do escritório Brasil 
Arquitetura. 

388 

Figura 376 Palacete das Artes/Rodin Bahia – Espaços internos 
do palacete na época em que eram utilizados como 
sede do Conselho de Educação e de Cultura do 
Estado. Fonte: Acervo do escritório Brasil 
Arquitetura. 

388 
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Figura 377 Palacete das Artes/Rodin Bahia – Palacete Bernardo 
Catharino após a intervenção. Fotos da autora. 

390 

Figura 378 Palacete das Artes/Rodin Bahia – Palacete Bernardo 
Catharino após a intervenção. Fotos da autora. 

390 

Figura 379 Palacete das Artes/Rodin Bahia –Planta do 
Pavimento térreo antes da intervenção. Fonte: 
Acervo do escritório Brasil Arquitetura 

393 

Figura 380 Palacete das Artes/Rodin Bahia –Planta do 
pavimento térreo, após a intervenção no palacete. 
Em vermelho: nova circulação vertical. Fonte: Acervo 
do escritório Brasil Arquitetura 

393 

Figura 381 Palacete das Artes/Rodin Bahia – Planta do 1o 
Pavimento antes da intervenção. Fonte: Acervo do 
escritório Brasil Arquitetura. 

394 

Figura 382 Palacete das Artes/Rodin Bahia – Planta do 1° 
pavimento, após a intervenção no palacete. Fonte: 
Acervo do escritório Brasil Arquitetura. 

394 

Figura 383 Palacete das Artes/Rodin Bahia – Planta do 2o 
Pavimento antes da intervenção. Fonte: Acervo do 
escritório Brasil Arquitetura. 
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Figura 384 Palacete das Artes/Rodin Bahia – Planta do 2° 
pavimento, após a intervenção no palacete. Fonte: 
Acervo do escritório Brasil Arquitetura 

395 

Figura 385 Palacete das Artes/Rodin Bahia – Operários 
trabalhando na execução da abertura das paredes 
divisórias dos dormitórios. Fonte: Acervo do 
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escritório Brasil Arquitetura. 

Figura 386 Palacete das Artes/Rodin Bahia – Espaço dos 
dormitórios ocupado pela Exposição Rodin (2012). 
Foto da autora  

397 

Figura 387 Palacete das Artes/Rodin Bahia – Trabalho de 
execução das novas instalações nas fachadas. 
Fonte: Acervo do escritório Brasil Arquitetura. 

398 

Figura 388 Palacete das Artes/Rodin Bahia – Croquis de estudo 
para implantação da nova circulação vertical no 
palacete. Fonte: Acervo do escritório Brasil 
Arquitetura. 
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Figura 389 Palacete das Artes/Rodin Bahia – Croquis de estudo 
para implantação da nova circulação vertical no 
palacete. Fonte: Acervo do escritório Brasil 
Arquitetura. 
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Figura 390 Palacete das Artes/Rodin Bahia – Fachada posterior 
e  onde foi inserira a nova circulação vertical. Fonte: 
Acervo do escritório Brasil Arquitetura. 
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Figura 391 Palacete das Artes/Rodin Bahia – Detalhe da antiga 
varanda onde foi inserira a nova circulação vertical. 
Fonte: Acervo do escritório Brasil Arquitetura. 
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Figura 392 Palacete das Artes/Rodin Bahia – Fachada posterior 
após a intervenção. Foto da autora 
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Figura 393 Palacete das Artes/Rodin Bahia – Implantação do 
conjunto. Fonte: Acervo do escritório Brasil 

402 
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Arquitetura. 

Figura 394 Palacete das Artes/Rodin Bahia – Vista do edifício 
novo. Foto da autora 

402 

Figura 395 Mercado Público de São Paulo – Mercado na Rua 25 
de Março em 1870. Fonte: FALCETA JR, s.d., p.46 

410 

Figura 396 Mercado Público de São Paulo – Mercado na Rua 25 
de Março em 1918. Fonte: FALCETA JR, s.d., p.50-
51 
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Figura 397 Mercado Público de São Paulo – Novo Mercado em 
construção.  Fonte: FALCETA JR, s.d., p.59 
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Figura 398 Mercado Público de São Paulo – Novo Mercado em 
construção.  Fonte: FALCETA JR, s.d., p.59 

411 

Figura 399 Mercado Público de São Paulo – Novo Mercado 
Municipal, em 1934. Fonte: FALCETA JR, s.d., p.70 

411 

Figura 400 Mercado Público de São Paulo – Novo Mercado 
Municipal, detalhes da execução da fachada. Fonte: 
PMSP, s.d., p.230 
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Figura 401 Mercado Público de São Paulo – Vitrais. Fotos da 
autora 
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Figura 402 Mercado Público de São Paulo – Vitrais. Fotos da 
autora 

413 

Figura 403 Mercado Público de São Paulo – Plano de 
intervenção no Mercado Municipal. Fonte: FALCETA 
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JR, s.d., p 83 

Figura 404 Mercado Público de São Paulo – Corte do Mercado 
Municipal, mostrando as duas principais 
intervenções: o subsolo e o mezanino. Fonte: PMSP, 
s.d., p. 36 
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Figura 405 Mercado Público de São Paulo – Execução do 
Subsolo. Fonte: PMSP, s.d., p. 56 
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Figura 406 Mercado Público de São Paulo – Vistas geral do 
Mercado, com detalhe pata cobertura. Foto da autora 

417 

Figura 407 Mercado Público de São Paulo –Varanda 
gastronômica. Foto da autora 

417 

Figura 408 Planta do Mercado após a intervenção. Fonte: 
SERAPIÃO, 2004, p. 57 
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Figura 409 Instituto Criar de TV e Cinema – Vistas dos galpões. 
Fotos da autora 
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Figura 410 Instituto Criar de TV e Cinema – Vistas dos galpões. 
Fotos da autora 
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Figura 411 Instituto Criar de TV e Cinema – Plantas do térreo 
após a intervenção. Fonte: MELENDEZ, 2004, p.69 

427 

Figura 412 Instituto Criar de TV e Cinema – Plantas do 
pavimento superior após a intervenção. Fonte: 
MELENDEZ, 2004, p.69 

427 
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Figura 413 Instituto Criar de TV e Cinema – Vistas do interior 
dos galpões. Fotos da autora 

428 

Figura 414 Instituto Criar de TV e Cinema – Vistas do interior 
dos galpões. Fotos da autora 

428 

Figura 415 Instituto Criar de TV e Cinema – Corte. Fonte: 
MELENDEZ, 2004, p.65 

428 

Figura 416 Biblioteca Mário de Andrade – Biblioteca Mário de 
Andrade: vista principal . Fonte: SCHARLACH, 2010, 
p. 273 

433 

Figura 417 Biblioteca Mário de Andrade – Construção da 
Biblioteca, vista posterior. Fonte: REIS, 2010, p.34 
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Figura 418 Biblioteca Mário de Andrade – Construção da 
Biblioteca, vista frontal. Fonte: SCHARLACH, 2010, 
p. 266 
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Figura 419 Biblioteca Mário de Andrade – Vista principal  Fonte: 
SCHARLACH, 2010, p. 269 
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Figura 420 Biblioteca Mário de Andrade – Entrada principal da 
Biblioteca  Fonte: SCHARLACH, 2010, p. 262 

435 

Figura 421 Biblioteca Mário de Andrade – antes da intervenção. 
Fonte: <http://www.vitruvius.com.br> 

436 

Figura 422 Biblioteca Mário de Andrade – planta com proposta 
de intervenção. Fonte: <http://www.vitruvius.com.br> 
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Figura 423 Biblioteca Mário de Andrade – Planta do térreo. 
Fonte: LEAL, 2011, p. 47 
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Figura 424 Biblioteca Mário de Andrade – Planta do 1º 
pavimento. Fonte: LEAL, 2011, p. 47 

438 

Figura 425 Biblioteca Mário de Andrade – Planta do 2º 
pavimento. Fonte: LEAL, 2011, p. 47 

438 

Figura 426 Biblioteca Mário de Andrade – Vista do interior da 
biblioteca, após a intervenção. Fonte: LEAL, 2011, p. 
50/Foto da autora 
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Figura 427 Biblioteca Mário de Andrade – Vista da fachada 
principal, após a intervenção. Fonte: LEAL, 2011, p. 
50/Foto da autora 
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Figura 428 Biblioteca Mário de Andrade – Plantas do 3º  e 4º 
pavimentos. Fonte: LEAL, 2011, p. 47 

439 

Figura 429 Biblioteca Mário de Andrade – Solução dada para 
ampliação da área de acervo. Fonte: LEAL, 2011, p. 
47 e 50 
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Figura 430 Biblioteca Mário de Andrade – Solução dada para 
ampliação da área de acervo. Fonte: LEAL, 2011, p. 
47 e 50 
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Figura 431 Biblioteca Mário de Andrade – Solução dada para 
ampliação da área de acervo. Fonte: LEAL, 2011, p. 
47 e 50 
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Figura 432 Museu de Arte do Rio – Palacete D.João VI antes da 
intervenção. Fonte: 
<http://www.cidadeolimpica.com.br/noticias> 
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Figura 433 Museu de Arte do Rio – Terminal Rodoviário antes 
da intervenção. Fonte: 
<http://www.cidadeolimpica.com.br/noticias> 
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Figura 434 Museu de Arte do Rio – Vista posterior do conjunto 
antes da intervenção. Fonte: http://rafaeloliveira-
rj.blogspot.com.br/2013/03/museu-de-arte-do-rio.html 
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Figura 435 Museu de Arte do Rio – Vista frontal do conjunto 
antes da intervenção. Fonte: 
<http://www.marcillio.com/rio/encemau1.html> 
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Figura 436 Museu de Arte do Rio – Vista das obras no interior 
do Palacete. Fonte: 
<http://www.cidadeolimpica.com.br/noticias> 
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Figura 437 Museu de Arte do Rio – Vista das obras no interior 
do Palacete. Fonte: 
<http://www.cidadeolimpica.com.br/noticias> 

449 

Figura 438 Museu de Arte do Rio – Implantação. Fonte: 
CORBIOLI, 2011, p. 79 
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Figura 439 Museu de Arte do Rio – Maquete eletrônica do 
projeto. Fonte: <http://www.portomaravilha.com.br> 
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Figura 440 Museu de Arte do Rio – Plantas do térreo. Fonte: 
CORBIOLI, 2011, p. 80 
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Figura 441 Museu de Arte do Rio – Plantas do 1º pavimentos 
Fonte: CORBIOLI, 2011, p. 80 
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Figura 442 Museu de Arte do Rio – Plantas do 2º pavimento. 
Fonte: CORBIOLI, 2011, p. 80 
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Figura 443 Museu de Arte do Rio – Vista do interior da Escola 
do Olhar. Fotos da autora 
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Figura 444 Museu de Arte do Rio – Vista do interior da Escola 
do Olhar. Fotos da autora 
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Figura 445 Museu de Arte do Rio – Plantas do  3º pavimento. 
Fonte: CORBIOLI, 2011, p. 80-81 
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Figura 446 Museu de Arte do Rio – Plantas do  4º pavimento. 
Fonte: CORBIOLI, 2011, p. 80-81 
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Figura 447 Museu de Arte do Rio – Plantas do 5º pavimento. 
Fonte: CORBIOLI, 2011, p. 80-81 
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Figura 448 Museu de Arte do Rio –  Vista do interior da ligação 
entre os prédios. Fotos da autora 
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Figura 449 Museu de Arte do Rio –  Vista do exterior da ligação 
entre os prédios. Fotos da autora 
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Figura 450 Museu de Arte do Rio –  Plantas do 6º pavimento. 
Fonte: CORBIOLI, 2011, p. 81 
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Figura 451 Museu de Arte do Rio –  Vista da cobertura 
ondulante. Fotos da autora 
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Figura 452 Museu de Arte do Rio –  Vista da cobertura 
ondulante. Fotos da autora 

453 
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