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Resumo

Restauro Arquitetônico: a formação do arquiteto-urbanista no Brasil para preservação
do patrimônio edificado – o caso das escolas do estado de São Paulo.

A presente pesquisa visa discutir a formação do arquiteto-urbanista contemporâneo,
no contexto brasileiro, para que tenha base adequada e o conteúdo para atuar no
patrimônio construído, em construções de interesse para preservação e no ambiente
preexistente. Serão analisadas as consequências da falta do ensino da disciplina de
Restauro Arquitetônico, que tem tido por resultado a deturpação ou destruição de
documentos históricos que são a base para memória coletiva, afetando a transmissão
do legado das gerações passadas para as gerações futuras. Pretendeu-se evidenciar
que, se houver sólida formação do arquiteto no âmbito do restauro arquitetônico, os
profissionais terão instrumentos teóricos, críticos e técnicos para que os bens culturais
sejam, de fato, preservados. Sob esse viés, será discutido o contexto brasileiro,
abordando também as questões que dizem respeito à formação do arquiteto – a
disciplina de Técnicas Retrospectivas – aprovada junto ao Ministério da Educação e
Cultura (MEC) e da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura (ABEA) através da
Portaria 1770 de dezembro de 1994. Serão ainda analisadas questões relacionadas
à formação dos arquitetos no contexto italiano, como contraponto, trazendo à luz a
história dessa disciplina no âmbito da formação naquele país, visto que as principais
referências bibliografias, o aparato teórico e prático do restauro foram desenvolvidos,
na maior parte, pela historiografia italiana. Por meio da repercussão dos ensinamentos
propostos por Gustavo Giovannoni, que se materializam no ensino da “Escola Romana”
e justificando a importância da mesma, foram analisadas as repercussões da formação
na prática profissional através de duas obras de arquitetos formados na Itália, alunos
de Giovannoni, que atuaram no Brasil e tiveram grande importância no cenário
nacional: Gregori Warchavchik e Lina Bo Bardi. Na sequencia, é examinada a formação
do arquiteto-urbanista no Brasil, tendo com recorte o Estado de São Paulo, por possuir
a maior quantidade de escolas, correspondente a 30% das existentes no país, dando
ênfase à disciplina Técnicas Retrospectivas, procurando examinar se os cursos (foram
escolhidas três escolas para análise mais pormenorizada da grade curricular: FAU-USP,
FAU-PUCCAMP e CAU – UNIP) oferecem instrumentos teórico-críticos, em primeira
instância, para depois verificar os técnico-operacionais, com o intuito em atestar se os
instrumentos vinculados ao campo disciplinar do restauro são, de fato, oferecidos para
que os estudantes tenham clareza no modo de operar no ambiente preexistente.

Palavras-chaves: Patrimônio Arquitetônico (Restauro – Ensino) – São Paulo; Arquitetura
(Formação profissional); Técnicas Retrospectivas.

Abstract

Architectural Restoration: the graduation of the architect-urbanist in Brazil towards the
preservation for the built heritage- the case of São Paulo state schools.

The aim of the present research is to discusss the background of contemporary
architects and urbanists in the Brazilian context so that they can acquire adequate
basis and content to operate on the built heritage in buildings having preservation
interest and in preexisting environment. It will be analysed the consequences of the
lack of the teaching the discipline of Architectural Restoration, which has caused the
clearance and destruction of historical documents - the basis of collective memory
- and affected the transmission of this legacy to future generations. It intends to
demonstrate that, if the architect acquires a solid basis in the area of architectural
restoration, he will be able to master theoretical, critical and technical tools in order
that this heritage can be actually preserved. In accordance with this view, it will be
discussed the Brazilian context and also mentioned issues concerning the graduation
of an architect – the teaching of Retrospective Techniques, which was approved by
the Brazilian Ministry of Education and Culture and also by the Brazilian Association
of Architectural Teaching through the motion nº 1770 in December 1994. On the other
hand, it will also be investigated issues regarding the graduation of architects in Italy
and presented the history of this discipline, taught in graduation courses in this country,
since most bibliographic references as well as theoretical and practical apparatus
of restoration have been developed mostly by the Italian historiography. Taking into
account the lessons proposed by Gustavo Giovannoni that led to the teaching of his
studies in the Roman School and considering the great importance of such school, the
outcome of this background in professional practice was analysed through two works
of architects graduated in Italy, who were former Giovannoni´s students and had a
significant role in the Brazilian scenario while working here: Gregori Warchavchick and
Lina Bo Bardi. Next it is examined the graduation course of an architect and urbanist
in Brazil, specifically in the State of São Paulo, for it is in this state that the greatest
number of schools is located – about 30% of all Architecture Schools in the country.
Emphasis was given to the teaching of the subject Retrospective Techniques, which is
included in the curriculum of the universities FAU-USP, FAU-PUCCAMP, and CAU-UNIP,
aiming to check, first of all, if these courses offer theoretical and critical tools and after
that technical and operational tools in order to certify if the instruments connected to
the study of restoration are actually offered so that the students are aware of the way
they can act in the preexisting environment.
Key Words: Architectural Heritage (Restoration - Teaching) - São Paulo; Architecture
(professional training); Retrospective Techniques.

Riassunto

Restauro Architettonico: la formazione dell’architetto-urbanista in Brasile per la
conservazione del patrimonio edificato – il caso delle scuole nello stato di San Paolo.

La presente ricerca mira a discutere la formazione dell’architetto-urbanista
contemporaneo nel contesto brasiliano, perché abbia una formazione di base adeguata
e i contenuti per operare sul patrimonio edilizio, su edifici di interesse conservativo
e sull’ambiente preesistente. Saranno analizzate le conseguenze della mancanza
dell’insegnamento della disciplina del Restauro Architettonico; mancanza che ha
avuto come conseguenza la deturpazione o la distruzione di documenti storici che
sono la base della memoria collettiva, inficiando la trasmissione dell’eredità delle
generazioni passate alle generazioni future. Si è voluto mettere in evidenza che, se
l’architetto ha una solida base nell’ambito del restauro architettonico, i professionisti
avranno gli strumenti teorici, critici e tecnici per garantire di fatto la conservazione
dei beni culturali. In quest’ottica sarà discusso il contesto brasiliano, affrontando
anche le questioni relative alla formazione dell’architetto - la disciplina delle Tecniche
Retrospettive - approvata dal Ministério da Educação e e Cultura (MEC) e dall’Associação
Brasileira de Ensino de Arquitetura (ABEA) con Ordinanza 1770 del dicembre 1994.
Saranno inoltre analizzate le questioni relative alla formazione degli architetti nel
contesto italiano, come contrappunto, portando alla luce la storia di questa disciplina
nell’ambito della formazione in quel paese, dal momento che i principali riferimenti
bibliografici, l’apparato teorico e la pratica di restauro sono stati sviluppati, per lo più,
dalla storiografia italiana. Attraverso l’impatto degli insegnamenti proposti da Gustavo
Giovannoni, materializzati nell’insegnamento della “Scuola Romana” e, giustificandone
l’importanza, abbiamo analizzato le ripercussioni della formazione nella pratica
professionale attraverso due opere di architetti formati in Italia, studenti di Giovannoni
, che lavorarono in Brasile ed ebbero grande importanza sulla scena nazionale: Gregori
Warchavchik e Lina Bo Bardi. Nel seguito, si esamina la formazione dell’architettourbanista in Brasile, avendo come base lo stato di San Paolo, essendo quello con il
maggior numero di scuole, pari al 30% di quelle esistenti nel paese, dando enfasi
alla disciplina di Tecniche Retrospettive, cercando di esaminare se i corsi (sono state
scelte tre scuole per un’analisi più dettagliata del curriculum: FAU-USP, FAU-PUCCAMP
e CAU - UNIP) offrono strumenti teorico-critici, in prima istanza, per poi verificare gli
strumenti tecnico-operativi, al fine di dimostrare se, di fatto, gli strumenti vincolati al
campo disciplinare del restauro sono effettivamente offerti perché gli studenti abbiano
chiarezza su come operare sull’ambiente preesistente.
Parole chiave: Patrimonio Architettonico (Restauro – Insegnamento) – San Paolo,
Architettura (formazione professionale), Tecniche Retrospettive.
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INTRODUÇÃO
Introdução

Introdução

A salvaguarda do ambiente construído, a atitude de respeito
em relação à estruturação de ambientes urbanos e de obras arquitetônicas,
a contínua interlocução, a pesquisa, o levantamento dos traços de antigos
testemunhos do passado e o respeito pela estratificação do fabricado são,
em grande medida, o resultado de uma atividade formativa contínua: grande
parte da consciência do arquiteto-urbanista a respeito do antigo, e mais
veementemente, sobre operar no preexistente, estrutura-se nos anos de sua
formação universitária, constituindo um substrato fundamental para as futuras
orientações e com repercussões diretas nas soluções projetuais1.
No mundo contemporâneo, temos novos paradigmas da
arquitetura, maneiras novas de atuar na cidade em que vivemos, e nas
formas de sua percepção. Para introduzimos um novo artefato num ambiente
consolidado, deve-se, portanto, atuar segundo as mudanças estruturadas
no modo de pensar e de agir diante do campo: a Arquitetura. Para que isso
ocorra, existem instrumentos disponíveis, que são os princípios norteadores
cuja análise crítica deve permear as soluções projetuais, corroborando para
a conservação da paisagem existente e dos espaços cultural e socialmente
consolidados, legitimando o ambiente construído preexistente.
Nesse sentido, a motivação principal em realizar essa
pesquisa foi a constatação da falta de conhecimento (histórico-crítico e
técnico) e de clareza por parte dos profissionais arquitetos-urbanistas ao atuar
para enfrentar as rápidas transformações do mundo contemporâneo, em que
a economia e o consumismo – elementos que desempenham, muitas vezes,
infelizmente, um papel preponderante em detrimento da cultura – imperam de
modo incessante no cotidiano. O resultado mais visível tem sido o aniquilamento,
distorções e destruições de documentos históricos e do ambiente construído
preexistente, que são bases fundamentais de transmissão do conhecimento,
em várias áreas do saber, e de suporte para a memória coletiva, afetando a
transmissão do legado das gerações passadas para as futuras.
Os profissionais deveriam, como evidencia Kühl, ter a plena
consciência das responsabilidades que lhes competem: assegurar o direito ao

1 FABRRI, Rita. Conservare l’antico: la formazione nelle discipline del Restauro Architettonico
alla Facoltà di Architettura di Ferrara. In. MAIETTI, Federica. Dalla grammatica del paesaggio alla
grammatica del costruito – território e tessuto storico dell’insediamento urbano di Stellata. QA –
Quaderni di Architettura. Firenze: Nardini Editore, 2004.
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conhecimento e à memória, de que os bens são portadores, mecanismos esses
entendidos como necessidade humana e social, sem os quais a compreensão
e apreensão da realidade fica prejudicada, limitando a construção do próprio
presente e, principalmente, restringindo a construção do futuro2.
Importante relacionar essas “inquietações” com o campo da
formação do arquiteto. Isso se dá pelo fato de a autora ter experiência de mais
de dez anos no âmbito acadêmico, ministrando aulas em escolas localizadas no
interior do Estado de São Paulo, sendo responsável pela disciplina de Técnicas
Retrospectivas e História da Arquitetura Brasileira, entre outras, e encontrando
variadas dificuldades: principalmente no nível da consciência dos próprios
alunos em relação à cultura, à identidade da nação brasileira no que se refere
à preservação, à memória e ao tecido preexistente. Ao longo do percurso
profissional verificou-se a necessidade em aprofundar as questões referentes
ao ensino, necessárias para fundamentar a importância da disciplina na
formação do arquiteto-urbanista, dado o cenário em que nos encontramos
atualmente no Brasil; os resultados da falta de formação têm sido danosos e
nefastos, ainda mais por se assumir posturas projetuais, no que concerne à
preservação, ultrapassadas em relação ao contexto contemporâneo.
A Itália, que tem larga tradição de discussão de problemas
relacionados à preservação, assume papel de grande relevância no cenário
internacional principalmente a partir da atuação de Gustavo Giovannoni
na conferência de Atenas que deu origem à Carta conhecida como Carta de
Atenas, de Restauração, de 1931. O papel torna-se ainda mais evidente com as
discussões originadas pelas destruições do segundo pós-guerra, em que se
destacam as atuações de numerosos teóricos, entre eles Cesare Brandi, Roberto
Pane, Renato Bonelli e Piero Gazzola. A Carta de Veneza - que é o documentobase do ICOMOS, órgão consultor da UNESCO nos temas de preservação do
patrimônio cultural - é devedora desse contexto de discussões, sendo notável a
repercussão dos teóricos italianos na sua redação. Desse modo, nesta tese será
dada uma ênfase maior aos teóricos italianos, pelo fato de o pensamento oriundo
daquele ambiente fundamentar os documentos internacionais relevantes.
A França tem larga tradição em formar arquitetos para o campo
do restauro, mas o ensino é concentrado, essencialmente, na pós-graduação,
pois os arquitetos que ambicionam ao título de “Architecte du Patrimoine”, para
depois seguir as carreiras de Estado no campo (cujo ápice da progressão é
chegar a Architecte en Chef des Monuments Historiques), que elaborarão, ou

2 KÜHL, Beatriz Mugayar. Ética e Responsabilidade Social na Preservação do Patrimônio Cultural.
Palestra Proferida na abertura do XIII Congresso ABRACOR “Preservação do Patrimônio Cultural:
Ética e Responsabilidade Social”. Porto Alegre, 13 de abril de 2009. p.10.
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julgarão, os projetos em bens de interesse cultural, devem seguir a formação
no Centre des Hautes Etudes de Chaillot. O processo é muito centralizado, ao
contrário do que ocorre na Itália, ou no Brasil, em que o conteúdo é obrigatório
na graduação (e pode, ou não, ter desdobramentos na pós-graduação).
Desse modo, pareceu adequado trazer como ponto de
comparação as questões como se colocam na Itália, por ser país que tem
tradição nas discussões dos temas de preservação (o país na Europa em que
mais se discute problemas teóricos de preservação e sua repercussão na
prática3), e, ainda, ter sido o primeiro a implantar o ensino da preservação para
a formação dos arquitetos, discutindo continuamente o papel das disciplinas
do campo no âmbito da graduação. Note-se que não se trata de imitar o sistema
italiano4; trata-se de seguir as discussões que há no país (ao longo do tempo
até os debates atuais), para verificar o estado das reflexões e no que elas
podem ajudar a entender a situação brasileira atual e, eventualmente, desse
confronto, propor novos direcionamentos.
Os argumentos teóricos apresentados na presente pesquisa
pautaram-se, prevalentemente, na produção teórica e prática italiana5 devido
à sua representatividade no panorama mundial – pois esses postulados estão
presentes nos documentos internacionais, em vigor, de organizações como o
Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS) e a Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) – e, ademais,
por ter sido o primeiro país e a primeira escola de Arquitetura a consolidar a
disciplina de Restauro Arquitetônico no âmbito da graduação. Para além das
contribuições no cenário internacional, ressalta-se que o debate no país sobre
o campo é contínuo, fazendo constantes releituras críticas de suas bases
teórico-metodológias e revisões historiográficas com repercussão no trato dos
bens culturais.

3 TORSELLO, B. Paolo. Che cos’è il restauro. Nove studiosi a confronto. Venezia: Marsilio, 2005..
4 No livro de Chiara Lumia (LUMIA, Chiara. A proposito del Restauro e della Conservazione –
Colloquio con Amadeo Bellini, Salvatore Boscarino, Giovanni Carbonara e B. Paolo Torsello. Roma:
Gangemi Editore, 2003.) os entrevistados mostram-se muito preocupados com a situação atual
das universidades italianas e são críticos em relação à estruturação do ensino superior no país
depois do Tratado de Bolonha.
5 Cabe evidenciar que a presente pesquisa dispôs da experiência “in loco” do período cursado na
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara (ano acadêmico 2004/2005), junto com
um período de pesquisa no ICCROM (2006 e 2011) e na Facoltà di Architettura dell’Università degli
Studi “La Sapienza” (2011) sob a orientação do professor doutor Giovanni Carbonara como parte
de um acordo de colaboração científica bilateral estabelecida pela Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo, sob a responsabilidade da professora doutora Beatriz
Mugayar Kühl. Ressalta-se também que houve a colaboração na pesquisa do professor doutor
Andrea Pane da Facoltà di Architetua dell’Università degli Studi di Napoli Frederico II.
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A autora teve a oportunidade de cursar, pela segunda vez6,
a graduação em Arquitetura na Itália, seguida na Facoltà di Architettura
dell’Università degli Studi di Ferrara, frequentando a Laurea Specialistica
in Restauro dei Monumenti, em que procurou absorver e apreender o
conhecimento e a estruturação didática relacionada ao campo, por meio
de uma aproximação direta, novamente como estudante. No desenrolar
dessa “graduação especializada” realizou trabalhos que, comparativamente,
revelaram a fragilidade do ensino do tema no Brasil. No ano acadêmico de
2004/2005, foram cursadas as seguintes disciplinas em Ferrara: Teoria e Storia
del Restauro, Laboratorio di Restauro (Restauro Architettonico, Progettazione
Architettonica per il recupero degli edifici e Caratteri Costruttivi dell’Edilizia
Storica), Degrado e Diagnostica dei Materiali nell’Edilizia Storica, Diritto
Urbanistico,Estimo ed Esercizio Profissionale,Problemi Strutturali dei Monumenti
e dell’Edilizia Storica, Esercitazione di Problemi Strutturali dei Monumenti e
dell’Edilizia Storica,Conservazione dei Materiali nell’Edilizia Storica, Tecnica del
Restauro Architettonico e finalizando no Laboratorio di Sintesi Finale (Restauro
Architettonico e Tecnologia del Restauro).
Considera-se oportuno a explanação de dois trabalhos
realizados, que foram de suma importância para o entendimento do ensino de
restauro, que deram subsídios para o início da pesquisa no ambiente italiano. Na
disciplina Degrado e Diagnostica dei Materiali nell’Edilizia Storica (Degradação
e Diagnóstico dos Materiais nas Edificações Históricas), ministrado pelo
professor Nicola Santopuoli, que é arquiteto de formação, foi realizado um
estágio na cidade de Pompéia como forma de aplicar os conhecimentos
aprendidos em sala de aula, finalizando através de um projeto cuja proposta
era a conservação do fabricado tendo como princípios os pressupostos teóricos
filiados a Crítica Conservativa Criativa, ou Posição Central. O trabalho7 tinha
como escopo a utilização dos instrumentos métricos de aprofundamento
cognitivo e o diagnóstico das patologias para o conhecimento da edificação, que
consistiu no levantamento de uma rua no sítio arqueológico da referida cidade.
O exercício contemplou uma proposta de restauro conservativo contendo as
etapas a serem realizadas para o entendimento dos monumentos históricos e
dos sítios históricos. No processo, além dos levantamentos, foram realizadas

6 A primeira graduação da autora foi na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia
Universidade Católica de Campinas (FAU-PUC Campinas), em 1996. Especialista em Patrimônio
Arquitetônico – teoria e projeto pela mesma instituição, em 1998, e, segunda especialização em
Restauro pela PUCPR, em 2006. Mestre em Tecnologia do Ambiente Construído pela Escola de
Engenharia de São Carlos, Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo (EESC-USP), em 2003, sob o tema: A produção do Engenheiro-Arquiteto Francisco de Paula
Ramos de Azevedo na província de São Paulo.
7 O trabalho foi realizado junto com arquiteta brasileira Marcia de Almeida Dinnies Nodari.
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a análise histórica, a análise da estrutura, a análise dos materiais e a análise
cromática, através do espectrofotômetro.
Para finalização da graduação, houve o desenvolvimento do
Trabalho Final de Graduação – Tesi di Laurea8 em que o escopo principal foi a
aplicação, para a realidade brasileira, da Metodologia de Inventário existente no
âmbito italiano; o tema foi um eixo histórico da cidade de Curitiba: “Uma linha
metodológica para a salvaguarda do patrimônio construído no contexto urbano.
O caso do eixo histórico da cidade de Curitiba: Barão do Rio Branco – Riachuelo”
orientado pela professora doutora Rita Fabbri. O trabalho fundamentouse no desenvolvimento de uma ficha cadastral (inventário) sistematizando
o conhecimento das edificações encontradas nesse eixo histórico. Foram
levantadas 142 edificações e três praças. Após esse levantamento, foram
analisados os pontos singulares para a compreensão do eixo: como era e
como se transformou, a fim de individualizar a aplicação de uma metodologia
de salvaguarda para esse “pedaço” importante da cidade. Finalizando, foram
evidenciadas as condicionantes e determinantes dos problemas encontrados
no eixo em questão.
Desse modo, os trabalhos realizados nas disciplinas cursadas
na graduação na Itália, foram fundamentais para o entendimento de uma
metodologia de catalogação, não somente como inventário, mas também como
um instrumental eficaz para o controle do ambiente construído, mediante
a um processo de conhecimento da apreensão e percepção da cidade para
proporcionar subsídios para futuros projetos de planejamento urbano e para
que a memória coletiva seja, de fato, preservada. Do mesmo modo, no que se
refere à escala arquitetônica, os estudantes recebem um instrumental teóricocrítico, metodológico e operacional que de fato subsidia uma consciência mais
aprofundada dos problemas envolvidos numa intervenção num bem cultural,
oferecendo meios para atuar de modo respeitoso em relação à obra, em seus
aspectos documentais, materiais e de conformação.
A presente pesquisa tem por objetivo discutir a importância
de uma formação de base adequada para o arquiteto-urbanista no que respeita
à preservação, perpassando pela análise do aparato legislativo existente no
Brasil. É possível verificar, através das análises realizadas, que não há, de

8 Trabalho Final de Graduação desenvolvido por Ana Paula Farah e Márcia de Almeida Dinnes
Nodari. Título do Trabalho: Una linea metodologica per la salvaguardia del patrimônio costruito in
contesto urbano. Il caso dell´asse storico della città di Curitiba: Barão do Rio Branco – Riachuelo.
Plano: Utilização da metodologia italiana no âmbito do restauro aplicada ao contexto brasileiro.
Orientador: Professora Doutora Rita Fabbri. Instituição: Università degli Studi di Ferrara –
Faculdade de Arquitetura. Local: Ferrara – FE – Itália.
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fato, um entendimento do restauro como disciplina autônoma, com objetivos,
definições, conceitos, procedimentos metodológicos e os instrumentos técnicosoperacionais lhes são próprios9. Essa falta de entendimento, resulta numa
formação insuficiente para entender e enfrentar os complexos problemas
colocados pelos bens culturais – em seus aspectos materiais, de conformação,
documentais, memoriais e simbólicos, que exigem uma aproximação
fundamentada e multidisciplinar –, que hipotizamos ser uma das causas da falta
de consistência de grande parte das intervenções em bens culturais realizadas
no Brasil. Desse modo, procurou-se apresentar a gênese da disciplina na ação
formativa do arquiteto-urbanista, colocando em evidência, para corroborar tal
hipótese, um contra-exemplo: a repercussão de uma formação sólida em dois
expoentes do cenário arquitetônico moderno brasileiro – Gregori Warchavchik
e Lina Bo Bardi – que implicou numa atuação diferenciada e autônoma em
relação à prática contemporânea no Brasil (de operar de modo mimético,
não respeitando as várias estratificações de uma mesma obra, que era algo
superado do ponto de vista teórico em âmbito internacional, por razões que
serão analisadas adiante). Pretendeu-se evidenciar que a não-abordagem
do campo disciplinar do restauro na formação do arquiteto-urbanista, no
âmbito da graduação, resulta em profissionais que não terão à sua disposição
instrumentos teóricos, críticos e tampouco técnicos para projetar de modo a
que os bens culturais sejam preservados como documentos fidedignos, e, desse
modo, atuem como fundamentos de identidade, nos conjuntos dos traços do
passado, que elaboram e transmitem, de uma geração a outra, os materiais da
própria história e os conteúdos das próprias tradições.
É ainda um processo muito recente no panorama brasileiro o
entendimento do campo em questão, que se traduz por meio da disciplina de
Técnicas Retrospectivas, em que se tornou obrigatória a discussão de conteúdos
de preservação na formação do arquiteto-urbanista no território brasileiro,
somente a partir da Resolução n.o 1770/94. O consenso sobre o conteúdo a ser
ministrado tanto na graduação, extensivo também à pós graduação, não passou,
até o presente momento, por discussões e reflexões consistentes, passíveis
de um amadurecimento, também por não haver uma tradição na prática
profissional e tampouco no entendimento da disciplina como campo autônomo
(com seus instrumentos teóricos, metodológicos e técnico-operacionais).
Para tratar dessa temática, no primeiro capítulo serão
apresentadas problemáticas do ensino no trato dos bens culturais: em variados
casos, nos deparamos com soluções maléficas, resultados de uma má-formação

9 KÜHL, Beatriz Mugayar. A restauração como campo disciplinar autônomo. In. MUSEU HISTÓRICO
NACIONAL (BRASIL). Anais do Museu Histórico Nacional. Vol.40, 2008. p.354.
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do profissional arquiteto-urbanista; é um problema que pode ser estendido a
vários outros profissionais que atuam no campo, como historiadores, sociólogos,
antropólogos, geólogos, arqueólogos, biólogos, químicos, engenheiros, entre
tantos outros, que na maioria das vezes não recebem nenhum tipo de formação
específica para atuar na área. Procurou-se expor análises de especialistas que
trabalham no âmbito italiano, a fim de proporcionar uma avaliação crítica da
situação atual de seu país, algo que nos serve de ponto de comparação para
mostrar a fragilidade da realidade brasileira no ensino para o campo disciplinar
do restauro. Na sequência, buscou-se percorrer o arcabouço legislativo
(tanto nacional quanto internacional), mostrando a trajetória do ensino
de Arquitetura e Urbanismo no Brasil e suas implicações, evidenciando os
currículos mínimos para a formação até alcançar a base atual para a formação
na área (e determinante para essa pesquisa): a criação da disciplina Técnicas
Retrospectivas, introduzida no currículo mínimo por meio da Portaria 1770 de
21 de dezembro de 1994 (revogada com poucas alterações pela Resolução CNE/
CES nº 6 de 02 de fevereiro de 2006 e mais uma vez pela Resolução CNE/CES
número 02 de 17 de junho de 2010, alterando dispositivos da Resolução CNE/
CES nº 6/2006). Desse ponto em diante, ressalta-se que os conceitos adotados
nas resoluções normativas concernente ao ensino dos temas de preservação
apresentam uma série de equívocos conceituais, denotando a falta de clareza
e várias imprecisões no que realmente deva ser abordado nos conteúdos,
sendo possível constatar a falta de conhecimento dos fundamentos do campo
disciplinar do restauro. Nesse quadro, procurou-se esclarecer a origem da
problemática dicção Técnicas Retrospectivas e suas repercussões no cenário
nacional.
No segundo capítulo, dando sequência às discussões dos
problemas conceituais levantados no primeiro, buscou-se fundamentar
ainda mais a discussão apresentada, por meio do entendimento do campo do
restauro como disciplina autônoma. Foram evidenciados temas já consolidados
na historiografia do restauro, foi examinada uma vasta produção bibliográfica,
de numerosos autores que, em variadas publicações, fundamentam e
corroboram a visão do restauro como um campo autônomo. Nesse sentido,
foram evidenciados os instrumentos teóricos que são adotados como base
fundamental nas definições do campo, em especial as proposições de Alois
Riegl e Cesare Brandi. Uma das partes do capítulo analisa a convergência das
visões sobre o campo disciplinar na criação do curso autônomo de Arquitetura
no território italiano, em que se salienta a figura de Gustavo Giovannoni;
segundo Andrea Pane, ele foi o “pai fundador” dos estudos e do ensino de
arquitetura na Itália, tendo por objetivo a formação do “arquiteto integral”, que
é o somatório de construtor e artista, segundo a leitura do próprio Giovannoni.
O caráter da “Escola” estabelece a perfeita coerência entre o título de arquiteto
e o exercício profissional, fundamentada num conjunto de disciplinas de
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cunho histórico, teórico, artístico e técnico, oferecendo bases para atuar no
ambiente consolidado preexistente. Consubstanciando o ensino proposto pela
“Escola Romana” e justificando a importância da mesma, foram analisadas as
repercussões da formação na prática profissional por meio de obras de dois
arquitetos formados na Itália, alunos de Giovannoni que atuaram no Brasil
e tiveram grande importância no cenário nacional: Gregori Warchavchik,
proveniente de Odessa na Ucrânia, e Lina Bo Bardi, de Roma, na Itália.
É oportuno expor algumas dificuldades enfrentadas para a
realização da pesquisa sobre esse argumento. Não foi possível a consulta, por
parte da autora, durante toda a duração do doutoramento, do arquivo da família
de Warchavchik, nem tampouco dos arquivos do Instituto Lina Bo e Piero Maria
Bardi10.
Gregori Warchavchik foi aluno no Regio Istitutto Superiore di
Belli Arti di Roma, e Achillina Bo (Lina Bo) na Regia Scuola Superiore di Architettra
di Roma. Gregori Warchavchik foi um dos pioneiros da arquitetura moderna no
Brasil, fato esse que foi consagrado pela historiografia brasileira; Lina Bo Bardi,
por sua vez, foi um dos expoentes mais importantes do panorama arquitetônico
brasileiro, e sem dúvida seu respeitado desempenho deveu-se também à sua
sólida formação. Serão abordados dois casos de estudo: a Capela do Morumbi
projetada por Warchavchik e o Solar do Unhão, projeto de Lina Bo Bardi, ambos,
sob a égide dos conceitos de restauro, derivado do “restauro filológico” ou
“restauro científico” protagonizado por Gustavo Giovannoni, que introduziu
a disciplina de Restauro Arquitetônico (Restauro dei Monumenti) na grade
curricular da referida Regia Scuola Superiore di Architettra di Roma em que eram
oferecidas bases sólidas para o exercício projetual nas obras arquitetônicas e
na cidade preexistente.
O terceiro capítulo ocupou-se da formação do arquitetourbanista no Brasil, tendo como recorte o Estado de São Paulo, por possuir a

10 Segundo Malu Villas Bôas, coordenadora executiva do Instituto Lina Bo e Piero Maria Bardi,
em resposta à solicitação feita para o acesso à documentação do Instituto, até maio de 2012
toda a obra da Lina Bo deverá ser catalogada e fotografada e disponibilizada on line, projeto esse
patrocinado pela FAPESP e PETROBRÁS. Durante a realização desse projeto, não foi facultada a
pesquisa da documentação primária do referido instituto.
As pesquisas da documentação referente à aluna Achillina Bo foram feitas e disponibilizadas na
secretaria da Facolta di Architettura dell’Università degli Studi “ La Sapienza” di Roma. Agradeço
a gentileza do professor doutor Giovanni Carbonara e da professora doutora Beatrice Vivio
que “facilitaram” o acesso aos documentos, e também encaminharam a resolução das várias
questões burocráticas para os procedimentos de pesquisa. Ressalto a gentileza dos funcionários
Claudia Cannalire, Antonio Ceccaroni, Paolo Rossini e Roberto Bugani que facultaram a pesquisa
do prontuário da Achillina Bo.
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maior quantidade de escolas, correspondente a 30% das existentes no país.
Dispõem de 11.970 vagas dentre os 77 cursos presentes no estado. Para a
análise pormenorizada da grade curricular foram escolhidas três escolas
representando instituições pública, privada e confessional – FAU-USP,
CAU – UNIP e FAU-PUCCAMP. Essas escolas foram escolhidas por serem
representativas de sua categoria, após uma análise preliminar mais ampla
de variadas grades. A ênfase das análises foi voltada à disciplina Técnicas
Retrospectivas, procurando examinar se esses cursos oferecem instrumentos
teóricos-críticos, em primeira instância, para depois verificar os técnicooperacionais (examinando se não recaem demasiadamente num pragmatismo
chão). O intuito é verificar se os instrumentos vinculados ao campo disciplinar
são oferecidos de fato para que os estudantes tenham clareza no modo de
operar no ambiente preexistente.
Pretendeu-se, portanto, debater a importância da
obrigatoriedade da disciplina stricto sensu no âmbito da formação do arquitetourbanista do século XXI, que deveria ter uma definição de conteúdo coerente
para que constitua uma base sólida para a formação e atuação do arquitetourbanista contemporâneo no território brasileiro.
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capítulo 1
Restauro: o cerne é a formação

Restauro: o cerne é a formação 1

L’educazione al restauro è in primo luogo educazione alla liberta di pensiero
e d’indagine; l’attività di restauro si nutre del dubbio che è próprio della
ricerca storica, richiede apertura mentale ed equilíbrio, rigore concettuale
ed insieme spirito pratico. Quindi, cio che si può isegnare non è um insieme
di precetti né di regole né, in prima istanza, di tecniche ma, al massimo, un
método di approccio a problemi che si pongono, ogni volta, in modo diverso e
imprevedibile.
CARBONARA, Giovanni2.

1.1. A problemática do ensino no trato dos bens culturais

A formação no campo disciplinar do restauro arquitetônico
é fundamental para o papel do profissional arquiteto-urbanista na sociedade
contemporânea. Atualmente, há uma exigência significativa para a reflexão
sobre a formação do profissional no Brasil, no que se refere às questões voltadas
aos bens culturais. As principais questões envolvidas têm várias condicionantes
e determinantes, porém a questão central é a formação.
Deparamo-nos com fatores concorrentes para a atuação
criteriosa no campo: a força do mercado imobiliário, como “oportuno
desconhecedor” 3 das prioridades de uma intervenção com princípios e critérios
coerentes, e a atuação por parte dos próprios profissionais arquitetosurbanistas, pautada por interpretações falhas e a falta de um conhecimento de
fato do campo disciplinar do restauro arquitetônico4. O problema que se coloca

1 Esse tema é abordado em CARBONARA, Giovanni. Restauro: nodo centrale é la formazione.
In. Rivista Bimestrale dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia. n. 84/09, Anno XLIV, luglioagosto 2009. pp.31-32.
2 CARBONARA, Giovanni. Alcune riflessioni, da parte italiana, sul restauro architettonico. In.
STANLEY-PRINCE, Nicholas e KING, Joseph. Conserving the authentic – essays in honour of Jukka
Jokilehto. ICCROM Conservation Studies 10. Roma: Maxstudio, 2009. p.27.
3 RUFINONI, Manoela Rossinetti. Preservação e Restauro Urbano: teoria e prática de intervenção
em sítios industriais de interesse cultural. São Paulo: FAU-USP, Tese de Doutoramento, 2009, p.
188.
4 A restauração de bens culturais passa a assumir características próprias a partir do início
do século XX – baseada em princípios e critérios próprios a esse campo disciplinar, então
em constituição. Salienta-se que não se trata de um campo isolado de outros campos do
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é elevar a qualidade das intervenções, que têm aumentado consideravelmente
no nosso país, mas com resultados danosos (muitas vezes desastrosos)
e, ainda, adotando posturas projetuais obsoletas em relação ao contexto
contemporâneo. A presente pesquisa tem o objetivo de abordar essas questões,
visto que não são, com frequência, debatidas no contexto brasileiro.
Paolo Torsello5, ao analisar as questões supracitadas, expõe
que o campo das intervenções no preexistente é extremamente complexo, e
há um número considerável de profissionais com competências, concepções
e linguagens totalmente diversas e distanciadas entre si. Esse fato resulta
na perda da percepção do campo, que assume significados genéricos e
ambíguos. Uma das causas, que resulta nesses efeitos maléficos, é o problema
da formação, não somente dos arquitetos, mas de todos os profissionais que
atuam no campo em questão.
Os princípios norteadores para atuar nos bens culturais
referentes ao patrimônio construído, a saber, as construções de interesse para
preservação e a cidade preexistente, devem ou deveriam, obrigatoriamente,
ser pautados nos instrumentos teóricos. Esses instrumentos não são regras
fixas, são princípios e critérios que constituem um mecanismo regulador para
que conduzam as soluções adequadas de intervenção, e que, de fato, possam
promover a efetiva preservação dos aspectos documentais, materiais, formais,
memoriais e simbólicos das obras. Ou seja, para que os profissionais tenham
instrumentos adequados para o desenvolvimento de um projeto coeso, lógico
e ético, e, para que sejam valorizados todos os aspectos supracitados, é
necessária uma formação apropriada ao campo.
Sendo assim, para entendermos a constituição desse campo,
foram estabelecidas comparações, em especial com a experiência na Itália, pois
é o país que mais tem tradição de formação no campo, havendo uma discussão
mais intensa e sistemática sobre arcabouço teórico – que deveria, sempre, guiar
as ações práticas – e a repercussão na formação dos profissionais. Desse modo,

conhecimento, pelo contrário, é inevitavelmente multidisciplinar. In KÜHL Beatriz Mugayar. Ética
e Responsabilidade Social na Preservação do Patrimônio Cultural. Palestra Proferida na abertura
do XIII Congresso ABRACOR “Preservação do Patrimônio Cultural: Ética e Responsabilidade Social”.
Porto Alegre, 13 de abril de 2009. Salientamos que, no Brasil, esse tema está começando a ser
pesquisado e discutido, mesmo que em passos bem lentos. Devemos evidenciar a importância
das pesquisas da professora doutora Beatriz Mugayar Kühl da Universidade de São Paulo, que é
a pioneira no levantamento dessas questões, e responsável pelas traduções dos principais textos
para a língua portuguesa.
5 LUMIA, Chiara. A proposito del Restauro e della Conservazione – Colloquio con Amadeo Bellini,
Salvatore Boscarino, Giovanni Carbonara e B. Paolo Torsello. Roma: Gangemi Editore, 2003. pp.
22-24.
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serão analisados, nesta tese, sobretudo os autores italianos e documentos de
organizações internacionais sobre essa temática.
Em outros países existem discussões de grande relevância
sobre temas ligados aos bens culturais, mas o debate sobre os princípios
teóricos do restauro é mais limitado, sendo a ação voltada prevalentemente
aos aspectos práticos e operacionais, que muitas vezes resultam em extensos
refazimentos, como é o caso da Inglaterra. Na França6, existe em âmbito
universitário, em especial nos cursos de humanidades, uma produção da maior
importância tratando do patrimônio histórico e sua relação com a historiografia,
com memória etc., mas a repercussão desse debate na prática de restauração e
na formação dos arquitetos na graduação é praticamente inexistente7.
No Brasil, há uma dificuldade em entender a importância
desse campo disciplinar na formação do arquiteto-urbanista, principalmente
no âmbito da graduação. É essencial salientar a importância dessa formação
de base – na graduação em arquitetura e urbanismo – para atuar na cidade
contemporânea, ou seja, operar no preexistente. Não se discute, atualmente, uma
formação basilar adequada e um conteúdo eficiente; pretende-se evidenciar
que, se não houver essa abordagem dos princípios fundamentais que regem o
campo disciplinar do restauro na formação do arquiteto, os profissionais não
terão instrumentos teórico-críticos, e tampouco técnico-operacionais, para que
os bens culturais sejam preservados como documentos fidedignos, e, assim,
atuarem com o efetivo suporte do conhecimento e da memória coletiva. Por
meio desse aparato teórico, é possível obter um referencial crítico e conceitos
fundamentais para as ações de salvaguarda dos bens culturais e para a sua
transmissão para as gerações futuras.
Giovanni Carbonara8 esclarece a importância de uma boa
formação do arquiteto no trato dos bens culturais, ao elucidar que as várias
profissões envolvidas – gestores públicos, políticos, arquitetos-urbanistas,
engenheiros, sociólogos, historiadores, geólogos, físicos, químicos, ou seja,
uma gama enorme de profissionais que operam no campo – devam tomar
consciência de que trabalhar na área é sempre “pesquisa, cuidado na execução

6 Segundo Alessandro Campanelli, na França, um país de uma longa tradição, no que se refere à
restauração de monumentos, não existem disciplinas relativas à “Restauração dos Monumentos”
nos cursos de graduação. In. CAMPANELLI, Alessandro Pergoli. Restauro: Esclusivo domínio della
profissione di architetto. In. Rivista Bimestrale dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia. n.
84/09, Anno XLIV, luglio-agosto 2009. pp.50-52.
7 V. DETRY, Nicolas; PRUNET, Pierre. Architecture et restauration. Paris : Éditions de la

Passion, 2000.
8 CARBONARA, Giovanni. Restauro: nodo centrale...op. cit., 2009. pp.31-32.
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e um contínuo aprofundamento”. Nesse sentido, entender que os procedimentos
a serem adotados não podem ser conduzidos apenas por meras soluções
técnicas, mas devem, sim, ser embasados em preceitos científicos através de
estratégias integradas, nas quais estão entrelaçados valores culturais, sociais,
econômicos, políticos, funcionais e de uso, para que a ação resulte numa real e
autêntica sobrevivência do bem e não em seu congelamento.
Um fator recorrente no cenário brasileiro, que Carbonara
considera umas das principais causas da degradação dos bens culturais, é o
abandono e a ausência de manutenção, ainda mais do que as guerras ou os
desastres naturais. Nessa linha de raciocínio, expõe que, em muitos casos, além
das degradações supracitadas, existe uma dinâmica habitual nas imposições de
funções não compatíveis com a natureza física e a vocação do bem, resultando
em “cattivi restauri” (restauros ruins), lamentavelmente frequentes – tanto no
âmbito italiano quanto no brasileiro. Afirma ainda que todos os profissionais
que atuam no campo necessitam de formação correta, ética e coesa, pautada
em princípios científicos e metodológicos do restauro para que se chegue
a uma solução projetual crítica, capaz de responder às diversas exigências
contemporâneas.
Note-se que a responsabilidade ao se atuar nesse campo é
grande.Ao arquiteto cabe papel relevante na articulação das várias competências
envolvidas. É de suma importância que o arquiteto tenha, pois, consciência da
responsabilidade envolvida, que seja sensibilizado na graduação (formação
superior), e que tenha noção do tipo de instrumentos que deverá dominar
depois, preferencialmente através de formação de pós graduação, para atuar
no campo, tanto nas intervenções em obras isoladas quanto em qualquer tipo
de intervenção feita no contexto urbano.
A responsabilidade da formação no campo do restauro não
compete apenas aos cursos de especialização9, ou seja, aos cursos feitos

9 Segundo Alessandro Pergoli Campanelli é um equivoco muito perigoso o uso das atribuições
procedentes das especializações, no sentido que, o profissional da arquitetura necessita de
uma formação integral com os conhecimentos basilares que a profissão exige e também os
conhecimentos no campo disciplinar do restauro. Tradução nossa. O arquiteto que não conhece
plenamente o seu valor, tanto formal quanto construtivo, a grandiosa história da arquitetura, dos
tempos antigos aos modernos [...], esse, particular conhecimento, não pode limitar-se somente
à aproximação histórico-artistica, mas deve, necessariamente, incorporar-se às características
próprias do profissional arquiteto, dos quais são eminentemente técnicas e projetuais. Texto
original: Architetto che non può dirsi tale se non conosce appieno, nelle sue valenze tanto formali
quanto construtive, la grandiosa storia dell’architettura, che dai tempi antichi sino a quelli moderni
[...]... questa particolare conoscenza storico-artistica, ma deve necessariamente fondersi con
le caratteristiche proprie della nostra professione, che sono eminentemente tecniche e insieme
progettuali. In. CAMPANELLI, Alessandro Pergoli. op. cit., 2009. pp. 50-52.
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após a graduação (como o próprio nome o revela): esses cursos são de caráter
complementar, devendo acrescentar conhecimentos a um determinado
profissional já formado, capaz de manifestar, através de orientações e do
conhecimento,as próprias instrumentalizações de um arquiteto contemporâneo.
É indispensável que o conteúdo do campo disciplinar do restauro seja abordado
na graduação, visto que o profissional deve aprender corretamente a confrontar
a relação com o preexistente, e, sobretudo considerar a específica “forma
mentis” do arquiteto10, pois os profissionais têm dificuldade – e isso é essencial
– em dominar as matérias que dizem respeito à História da Arquitetura e do
Urbanismo, Teoria e História do Restauro, Planejamento Urbano, entre outras,
que são contempladas nos cursos de Arquitetura e Urbanismo. Se esses
conteúdos não forem oferecidos nos cursos de graduação, os profissionais serão
privados dos meios indispensáveis para atuar, de maneira coesa e coerente,
sobre arquitetura contemporânea.
No ambiente europeu, a partir de finais dos anos 195011,
principalmente na Itália, o ensino de restauro arquitetônico tem sido discutido
em publicações e eventos científicos, tanto no âmbito da formação técnica e
de graduação, quanto nos cursos de pós-graduação, como especialização e
aperfeiçoamento e, mais além, mestrado e doutorado. Um dos temas recorrentes
é a preocupação com o aprimoramento da disciplina de restauro arquitetônico,
tanto no conteúdo quanto na prática, principalmente nas questões relativas ao
“novo” confrontado com o tecido preexistente12.

10 Ibidem.
11 JOKILEHTO, Jukka. Sull’insegnamento nel campo del restauro dei monumenti in vari

paesi. In: Restauro – quaderni di restauro dei monumenti e di urbanística dei centri
storici. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, Anno XVI, n. 94, 1987. p. 99 – 104. Nesse
artigo, o autor descreve as experiências em vários países europeus e disserta sobre
a Finlândia, diagnosticando seus problemas e algumas soluções tomadas para o
melhoramento do campo disciplinar.
12 A discussão vem sendo abordada desde o inicio do século XX. GIOVANNONI, Gustavo.
Relazione della Commissione per le Scuole di Architettura. In. Associazione Artistica fra i
Cultori di Architettura, Roma: Architettura. A.a.c.a.r. <Annuario MCMVI-MCMVII>, 1908. pp. 1929 (parcialmente em GIOVANNONI, Gustavo. Dal capitello alla città. Milano, Jaca Book, 1997, pp.
127-128). GIOVANNONI, Gustavo. La figura artistica e profissionale dell’architetto. In. Conferenza
teunuta al Circulo di Cultura del Sindacato Toscano Architetti. Il 13 gennaio 1929, VII nell’aula
magna della Regia Università di Firenze. Firenze: Felice Le Monnier, 1929. A partir dos anos 60:
GAZZOLA, Piero. The training of architect-restorers. In. Monumentum, vol.III, Bruxelles, 1969, pp.
15-26. Aconteceram encontros sobre o ensino de restauro dos monumentos em 1975, 1976, 1977
e 1978, respectivamente. FIENGO, G. (a cura di). Restauro: esigenze culturali e realtá operative. Atti
dell’Incontro di Studio sull’Insegnamento del Restauro dei Monumenti. Ravello, 26-28 settembre
1975. In. Restauro – quaderni di restauro dei monumenti e di urbanística dei centri storici. Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, Anno IV, n. 21 – 22, 1975; Un domani per Il restauro. Esecutori,
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Todavia, Olivia Rabbi13 expõe que houve, em 1933, a segunda
Réunion Internationale d’Architectes, organizada pela revista L’Architecture
d’Aujourd’hui14, com o objetivo de discutir o ensino de arquitetura, na qual
foram apresentadas várias e diversificadas experiências “didático-formativa”
dos diversos europeus, analisando criticamente o papel das instituições,
norteando os sistemas didáticos para resultar num método de ensino
coerente com a profissão do arquiteto. As “novas raízes antigas”, ou “antigas
novas raízes” como a própria Rabbi15 as colocam, para formação do arquiteto
contemporâneo, consistem em algumas posturas comuns que permanecem
em várias escolas européias: estabelecer, de maneira mais veemente, uma
matriz histórico-cultural; persistir em temas e questões que necessitem de
constante “redefinição” na formação dos profissionais dos campos artísticos,

tecnici, operatori: problemi di formazione, struttura e finilità tra stato e regioni. In. Restauro –
quaderni di restauro dei monumenti e di urbanística dei centri storici. Napoli, Edizioni Scientifiche
Italiane, Anno V, n.27, settembre-ottobre 1976; Atti del III Incontro di Studi sull’insegnamento del
Restauro dei Monumenti. In. Restauro – quaderni di restauro dei monumenti e di urbanística
dei centri storici. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, Anno VI, n. 31 maggio-giugno 1977, pp.
45-84; GENOVESE, Rosa Maria (a cura di). Per la conservazione dei Beni culturali: la formazione
universitaria. Atti del IV Incontro di Studio sull’Insegnamento del Restauro dei Monumenti. In.
Restauro – quaderni di restauro dei monumenti e di urbanística dei centri storici. Napoli, Edizioni
Scientifiche Italiane, Anno VI, n. 42, 28-29 aprile, 1978. Para afrontar os problemas do ensino de
restauro arquitetônico referente ao “nuovo ordinamento”, segundo a Profa. Stella Casiello houve
alguns encontros em Roma: janeiro de 1994, março de 1995 e novembro de 1995. In. CASIELLO,
Stella. L’insegnamento del restauro architettonico. In. TeMa – tempo, materia ed architettura. N.
1, 1996. p. 53. JOKILEHTO, Jukka. Sull’insegnamento nel campo del restauro dei monumenti in
vari paesi. In: Restauro – quaderni di restauro dei monumenti e di urbanística dei centri storici.
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, Anno XVI, n. 94, 1987. pp. 99 – 104. E referências mais atuais:
VARAGNOLI, Claudio. Restauro: la formazione per gli architetti. In. Materia e Struttura – Problemi di
conservazione tra storia e restauro in Francia e in Italia. Anno IV, n. 7-8, 2006. pp. 222-243. KIROVA,
Tatiana K. (a cura di). La Formazione e le Profissionalità per la Conservazione, Valorizzazione e
Gestione dei Siti UNESCO in Italia. Atti della Giornata di Studio a Torino, 16 febbraio 2007; MUSSO,
Stefano F. e DE MARCO, Luisa (org). Teaching Conservation/Restoration of the Architectural
Heritage – goals, contents and methods. Transactions on Architectural Education, n.38. University
of Genoa, Faculty of Architecture on October, 2007 (agradeço ao Prof. Andrea Pane pela indicação
da referência); CARBONARA, Giovanni. Restauro: nodo centrale é la formazione. In. Rivista
Bimestrale dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia. n. 84/09, Anno XLIV, luglio-agosto
2009. p.31-32; CAMPANELLI, Alessandro Pergoli. Restauro: Esclusivo domínio della profissione di
architetto. In. Rivista Bimestrale dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia. n. 84/09, Anno
XLIV, luglio-agosto 2009. pp.50-52.
13 RABBI, Olivia. Le “Nuove Radici Antiche” nella formazione dell’architetto del duemila. In: Tema:
tempo materia architettura, n. 4, 1998, pp. 74 – 76.
14 RABBI, Olivia. op. cit., 1998, pp. 74-75.
15 Essa definição foi “tomada emprestada” de NARDI, Guido. Le nuove radici antiche. Saggio sulla
questione delle tecniche esecutive in architettura. Milano, 1990. Apud. RABBI, Olivia. op. cit., 1998,
pp. 74-76.
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das humanidades e da tecnologia, tanto no ensino artístico quanto no técnico:
abordar questões referentes aos conceitos tradicionais e modernos, a relação
professor-aluno e a capacidade da escola se confrontar com a realidade
profissional. Estrutura-se, assim, a presença desses instrumentos, no currículo
didático16 e no ensino para a sociedade contemporânea. Contudo, em 199817,
as questões discutidas foram as novas exigências da sociedade e do mercado
de trabalho com uma preparação profissional que sintetize o saber artístico,
técnico-cientifico, das humanidades e histórico com referências ao contexto
de cada nação. Nesse sentido, é necessário reformular o modo de pensar cada
um desses problemas supracitados, para que haja uma reestruturação no
currículo básico na graduação em Arquitetura e Urbanismo. Essa redefinição
deverá ser tomada principalmente no que se refere ao conteúdo, sempre
enfatizando o estreitamento entre teoria e prática para o aprimoramento do
campo disciplinar.
A Itália, desde o final dos anos 1990, passa por uma reforma
universitária, derivada do processo de articulação dos currículos europeus,18
principalmente após o tratado de Bolonha, em que houve mudanças brutais,
principalmente, no que concerne à formação universitária de base: introduz a
graduação trienal e a sucessiva graduação bienal – impropriamente chamada
de especializada, segundo Carbonara. O mínimo de estudos para se obter
um diploma superior (na área de atuação da arquitetura) passou de cinco
anos para três, com a introdução de formação de base de três anos, a “laurea

16 Interessante enfatizar que na La seconda Réunion Internationale d’Architectes em 1933, o
tema abordado foi a inserção nos currículos de Arquitetura das disciplinas de Urbanismo, História
da Arquitetura e Arquitetura de Interiores, entretanto, não foi citada a disciplina de Restauro dos
Monumentos, pois, a mesma, já fazia parte das disciplinas fundamentais no currículo do curso da
Reale Scuola Superiore di Architettura di Roma, criada em 1919. In. Ibidem, p.75.
17 Houve um Congresso Intencional “La formazione dell’architetto del Duemila” entre 27 e
29 de maio de 1998 na sede da Politecnico de Milano – Campus Leonardo. Segundo Rabbi, a
complexidade que distingue a questão afrontada no congresso foi construir um perfil eficaz,
não somente da realidade da formação profissional dos anos 30, mas, também um quadro geral
da cultura arquitetônica, no qual a realidade interage com o próprio contexto histórico, social,
político, e econômico. Isto é, para o entendimento do arquiteto contemporâneo necessita de uma
abordagem de todo o contexto para definir parâmetros adequados para uma boa formação. In.
Idem, pp.74 -75.
18 A partir de 1999, através da normativa DM509/99 – Disponível <http://www.miur.it/0006M
enu_C/0012Docume/0098Normat/2088Regola.htm> Acesso em: 07 maio 2011 – houve uma
forte mudança no âmbito universitário no território italiano e também em outros países como:
Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia,
Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Letônia, Lituânia, Luxemburgo,
Malta, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia, Suécia, Suíça. O
documento pressupõe a unificação dos currículos, a validação dos créditos e a livre mobilidade
entre os estudantes no território europeu.
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triennale – primo livello”. Após esse ciclo, pode ser desenvolvida a “laurea
specialistica – secondo livello” de dois anos, hoje com a denominação19 de
“laurea magistrale – secondo livello”, que forma arquitetos com um endereço
profissional mais restrito e “especializado” (projetista do novo, urbanista,
restaurador etc.). O intuito dessa reforma foi uma “harmonização” européia
dos títulos de estudos para os setores do Ensino Superior20. Carbonara faz
uma crítica contundente em relação a essas mudanças, porque a graduação
especializada resulta num “falso diploma”, demagógico e desvalorizado, pois,
ao mesmo momento em que se perde conteúdo nos estudos, os profissionais
assim formados saem como especialistas na área em questão. Após 20 anos da
reforma universitária21, segundo Carbonara, essas modificações estão sendo
reavaliadas, pois no mercado de trabalho há um novo profissional, que não
sabe ao certo como atuar no campo teórico e no prático. Ao mesmo tempo em
que essa mudança na graduação foi positiva, pois pelo menos o profissional
adquiriu o conteúdo de restauro no curso de graduação, Carbonara22 afirma que,
a alteração resultou danosa em relação à formação da pós-graduação: cria-se,
assim, uma “confusão” entre o conteúdo oferecido na graduação (graduações
especializadas em restauro) e nos cursos de aperfeiçoamento, especializações,
mestrados e doutorados.
Esse é um dos principais problemas no ensino de restauro
arquitetônico: a definição do seu conteúdo programático nos vários níveis
de formação. No âmbito da graduação, não é possível transmitir todo o
conhecimento dessa disciplina, que exige conhecimentos aprofundados de
vários temas que não são adequados, por serem complexos e exigirem base de
conhecimentos consolidada previamente a uma graduação. Daí a importância
de haver uma pós-graduação nesse campo específico.
Tomando-se por base as colocações existentes na publicação
de Chiara Lumia , a maior dificuldade apontada é a formação do arquiteto.
23

19 Essa mudança ocorreu após a introdução da normativa DM 270/04 – Disponível em <http://
www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/4640Modifi.htm> Acesso em: 07 maio 2011.
20 Para o entendimento de todas essas mudanças e como isso afetou todo o ensino superior no
âmbito italiano e principalmente no que se refere às questões do campo disciplinar do restauro,
ver CARBONARA, Giovanni. Riforma Universitaria. Ripercussioni alla formazione specialistica. In:
ARKOS: Scienza e Restauro, Anno IX, n. 4, 2002. pp.10-17.
21 Segundo Rabbi, a perplexidade que permanece na experimentação da estrutura didática do
“nuovo ordinamento” italiano, foi reconhecida no âmbito da legislação e da “tutela” da profissão,
no qual há uma dificuldade continua de uma eficaz inserção da figura do arquiteto no mercado
de trabalho contemporâneo, principalmente no que se refere às questões relacionadas à sua
formação. Ainda há muito a refletir, discutir e construir. In. RABBI, Olivia. op. cit., 1998, p.75.
22 CARBONARA, Giovanni. Riforma Universitaria... op.cit. 2002. pp.10-17.
23 LUMIA, Chiara. op.cit. 2003. pp.89-93.
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Lumia realiza várias entrevistas com os principais professores e teóricos de
restauro da atualidade italiana, abordando a questão da formação do arquiteto
no campo do restauro arquitetônico. A pergunta formulada foi: Em relação à
formação, qual é o perfil, institucionalizado ou não, que vocês aconselhariam a
quem queira se ocupar de intervenções no construído, também em relação às
reformas que atualmente se estão concretizando? 24
Segundo Carbonara25, o problema da formação do arquiteto
no âmbito do restauro arquitetônico requer trabalho mais aprofundado:
compara com a formação no campo da medicina26, em que se necessita de uma
formação de base e de uma especialização, ou seja, formação na graduação
de cinco anos e um “sério” trabalho especializado com pelo menos dois anos
de curso. O ideal seria três anos na pós-graduação, como hoje acontece nas
escolas de especializações e nos doutorados em conservação existentes na
Itália27. A formação do arquiteto-restaurador exige, antes de tudo, a formação
de um arquiteto-urbanista e depois, especialização nas áreas específicas, não
relegando a responsabilidade somente aos cursos de “post lauream” para tal
formação. Devemos amadurecer esse tipo de discussão no contexto brasileiro,
evidenciando, ainda o número reduzido dos cursos de pós-graduação no país28.
Com base na minha experiência, além de considerações de caráter
geral, o restaurador deveria ser formado, antes de tudo, como verdadeiro
arquiteto, não como arquiteto incompleto ou simples conservador, e,
depois, especialista no campo específico; deveria ter seguido um curso
de arquitetura de cinco anos (e não de três anos, como se pensa), que lhe
confira bases culturais amplas, bom conhecimento histórico, competências
técnicas e, segundo Luigi Pareyson, a capacidade “formativa”, exercitada
no projeto do novo. Somente depois, talvez seguido de uma intermediária
experiência profissional, deveria aproximar-se mais decisivamente

24 Ibidem, p. 89. Tradução nossa. “Sul piano della formazione, invece, quale profilo formativo,
istituzionalizzato o no, consigliereste a chi voglia occuparsi d’interventi sul costruito, anche in
relazione alle riforme attualmente in via di definizione?”
25 Idem, p.89.
26 Ver um artigo sobre a relação entre Medicina e Restauro: TRECCANI, Gian Paolo. Il principio
era la cura: medico e restauratore - un paragone da rivisitare. In. TeMa – tempo, materia ed
architettura. n. 3-4, 1996. pp. 133-138.
27 LUMIA, Chiara. op.cit. 2003. p. 89.
28 Dispomos atualmente de cursos de especializações apoiados pelo Instituto do Patrimônio
Histórico Artístico Nacional (IPHAN) e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO) nos estados da Bahia e Pernambuco. No estado de São Paulo temos
o curso de pós-graduação “lato sensu” na cidade de Santos; no estado de Minas Gerais, há cursos
técnicos e pós-graduação nas cidades de Ouro Preto e Belo Horizonte, respectivamente. Existem
também na cidade do Rio de Janeiro e Porto Alegre. Ou seja, torna-se claro que, num país de uma
grande extensão geográfica não há cursos suficientes para suprir a necessidade do profissional
arquiteto-urbanista para atuar no mercado de trabalho na área dos bens culturais.
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do campo de restauro, restabelecendo em nova forma, propriamente
conservativa, todas as competências projetuais adquiridas, enriquecendoas com as outras especialidades relativas aos materiais, às tecnologias, às
questões de princípio e de métodos. Este e não outro deveria ser o passo
sucessivo, baseado num aumento da escolaridade e não em improváveis
abreviações ou antecipações de especialidades, como vemos nos cursos de
graduação em bens culturais29.

Interessante observar as questões levantadas por Carbonara
no que diz respeito à graduação em Bens Culturais, prática esta, que está
começando a se desenvolver no contexto brasileiro30. Não se sabe ao certo
qual profissional que será formado e de que forma será inserido no mercado de
trabalho.
Seguindo o mesmo viés de pensamento, Salvatore Boscarino31
levanta outro tema importante a ser discutido e analisado: a formação dos
responsáveis no âmbito do restauro arquitetônico, que não pode ser resolvida
com alguns cursos fora da universidade. Isto significa que são necessários
cursos de graduação em arquitetura e urbanismo, que abranjam conteúdos
condizentes ao campo disciplinar em questão, e cursos de pós-graduação, tanto
nas especializações quanto nos mestrados e doutorados, sendo o arquiteto o
responsável pelas atividades do patrimônio construído. Todas as intervenções,
de qualquer gênero, referentes a edificações de relevante caráter artístico
e aos edifícios contemplados na Lei 1089/3932 são de exclusiva competência

29 Tradução nossa. In base alla mia esperienza, oltre che a considerazioni di carattere generale,
il restauratore dovrebbe essere formato prima di tutto come vero architetto, non come architetto
dimezzato o semplice “conservatore”, e poi specializzato nel campo specifico; dovrebbe aver seguito
un corso di studi d’architettura quinquennale (e non triennale, come si pensa) che gli conferisca basi
culturali ampie, buone concoscenze storiche, competenze tecniche e, per dirla con Luigi Pareyson,
capacitá “formative”, esercitate sulla progettazione del nuovo. Soltanto dopo, magari a seguito d’una
internedia esperienza profissionale, dovrebbe accostarsi più descisamente al campo del restauro,
senza dimenticare ma riattivando in forma nuova, propriamente conservativa, tutte le competenze
progettuali acquisite, arricchendole con altre specialistiche relative ai materiali, alle tecnologie, alle
questioni di principio e metodo. Questo e non altro dovrebbe essere il passo sucessivo, basato sopra
un incremento di scolarità e non su improbabili abbreviazioni o antecipazioni di specailismi, come
avviene nei corsi di laurea in beni culturali. Giovanni Carbonara In: LUMIA, Chiara. op.cit., 2003. p. 89.
30 Hoje no Brasil existe Graduação Tecnológica em Conservação e Restauro de Bens Culturais da
Universidade Estácio de Sá no Rio de Janeiro e um curso Superior de Tecnologia da Conservação
e Restauração de Imóveis em Ouro Preto. Como o próprio Carbonara comenta sobre esse tipo de
curso, qual é a responsabilidade desse profissional? Em que campo poderá atuar? Bens móveis,
bens imóveis? Essas são algumas das problemáticas a serem elencadas do campo nos dias
atuais para urgência de uma discussão, para não haver proliferação desses cursos.
31 LUMIA, Chiara. op.cit., 2003.pp. 90-91.
32 Legge 1 Giugno 1939, n.1089 – Tutela delle cose d’interesse Artistico o Storico. Disponível em <
http://www.pabaac.beniculturali.it/opencms/multimedia/BASAE/documents/1256902877465_
italgiure_legge_n._1089_del_1_giugno_1939.pdf> Acesso em: 13 maio 2011.
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do arquiteto, descrito na RD 2537/2533. Portanto, a responsabilidade da sua
preparação compete aos cursos de arquitetura.
Boscarino chama a atenção para outro problema muito
danoso à formação: a introdução de disciplina de restauro em outros cursos
como os de Letras, Engenharia e o de Bens Culturais, que Carbonara já havia
mencionado. Esses outros cursos, não são, na verdade, úteis à formação dos
responsáveis pela tutela e pelo restauro arquitetônico, tendo este último, mesmo
na unidade de base do pensamento, uma peculiaridade no campo profissional,
que o caracteriza dentro da arquitetura, por ser imprescindível a presença do
homem34.
De acordo com Amadeo Bellini35, é necessário ter uma
graduação especializada em restauro arquitetônico, que permite introduzir
todas as disciplinas cabíveis ao campo disciplinar do restauro, para superar a
distinção entre os monumentos (bens culturais) e os bens de menor valor. Na
mesma linha de pensamento de Carbonara, Bellini mais uma vez enfatiza a
preocupação com os outros cursos, que não os de arquitetura, para formação
de profissionais que trabalham no campo do restauro, como foi mencionado
acima por Carbonara. Destaca também a questão da práxis do arquiteto,
principalmente no que se refere aos procedimentos da atuação. Segundo ele,
o profissional necessita de uma experiência prática no campo do restauro para
que haja um conhecimento maior que fundamente essa atuação. Enfatiza
a importância de uma formação de base referente aos conceitos de restauro
arquitetônico para o arquiteto, não permitindo, assim, uma distinção entre
profissionais que queiram ocupar-se somente do novo e daqueles que deverão
realizar intervenções no pré-existente. Ou seja, o arquiteto deverá ter uma
formação, na graduação, no campo disciplinar do restauro, para que tenha
instrumentos e repertório ao projetar o novo ou intervir em algo já existente.
Os campos da competência são hoje exageradamente vastos para pensar
numa figura única [do arquiteto], e nas faculdades já se criaram cursos
para design, para arquitetura de interiores e para paisagismo. Também
a graduação pode ter uma caracterização própria com a formação do
especialista, do conhecedor da construção, com competências que vão da
análise ao canteiro de obras. Os cursos de graduação em Conservação de

33 Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 – Regolamento per le profissioni d’ingegnere e di
architetto. Disponível em <http://195.137.130.20/cgibin/files/normative/regol_professione/
RD_2537.pdf> Acesso em: 13 maio 2011.
34 Tradução nossa. [...] non sono in effeti utili alla formazione degli addetti alla tutela e del restauro
architettonico, avendo quest’ultimo, pur nella unitarietà di base del pensiero, una peculiarità
nel campo profissionale, che lo caratterizza dentro l’architettura, per l’imprescindibile presenza
dell’uomo. LUMIA, Chiara. op. cit., 2003. p. 90.
35 Ibidem, pp. 91-92.
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Bens Arquitetônicos das Faculdades de Arquitetura (não me refiro àqueles
da Faculdade de Letras), individuaram um percurso substancialmente
válido, que provavelmente requer ainda algum complemento, mas o
caminho do curso de quatro anos, com a falta do reconhecimento que
resulta para desenvolver a atividade profissional como arquitetos, é muito
limitado [..][..], e seria dramático que, quem devesse dirigir o projeto não
tivesse uma preparação específica em projeto de arquitetura. Não se trata
de fracionar a figura do arquiteto, ou melhor, de distinguir a preparação
de quem pretende ocupar-se prevalentemente do novo e daquele que se
ocupará prevalentemente da requalificação do preexistente, com uma
ênfase ao conhecimento em um setor e no outro, sem formar verdadeiros
especialistas no sentido tradicional do termo36.

Para Paolo Torsello37, assim como enfatizaram os outros
autores, restauro é um campo disciplinar altamente especializado; por esse
motivo requer preparação cuidadosa teórica, técnica e prática. Esse trinômio a
que, muitas vezes, o profissional assim como os próprios cursos de arquitetura,
dão a devida importância. Torsello critica a crescente demanda do “mercado”,
à qual corresponde grande oferta de trabalho e baixa qualidade profissional.
Destaca que, ao mesmo tempo em que se disponibilizam cursos de alta
qualidade para a formação dos arquitetos, também se deve pensar na formação
dos outros profissionais que atuam no campo:
A reforma universitária, portanto, abre nova oportunidade de formação,
certamente de relevante interesse em princípio; mas a pergunta é:
saberemos acertar? Além disso: é suficiente melhorar a preparação dos
arquitetos restauradores e formar bons especialistas, sem mudar também
a formação dos quadros nos outros setores envolvidos nesta delicada
disciplina?38

36 Tradução nossa. I campi di competenza sono oggi troppo vasti per pensare ad una figura unica,
e giá nelle facoltà si sono creati corsi per il design, per l’architettura degli interni, per il paesaggio.
Anche la laurea può avere una sua caratterizzazione con la formazione dell’esperto, del conoscitore
della fabbrica, con competenze che vanno dall’analisi al cantiere. I corsi di laurea in Conservazione
dei Beni Architetonici delle Facoltà di Architettura, non mi riferisco a quelli delle Facoltà di Lettere,
hanno individuato un percorso sostanzialmnete valido, che probabilmente richiede ancora qualche
aggiunta, ma che per via del corso quadriennale, con il mancato riconscimento della possibilitá
di svolgere attività profissionale come architeti, sono molto limitati. [..] e sarebbe drammatico
che chi dovesse dirigere la progettazione non avesse una preparazione specifica per il progetto
di architettura. Non si trata di frazionare la figura dell’architetto, ma piuttosto di distinguere
la preparazione di chi intende occuparsi prevalentemente del nuovo e di colui che si occuperà
prevalentemente della riqualificazione delle preessitenze, con un’accentuazione di conoscenze
in un settore e nell’altro, senza formare dei veri e propri specialistici nem senso tradizionale del
termine. LUMIA, Chiara. op.cit., 2003. pp.91-92.
37 Ibidem. pp. 92-93.
38 Tradução nossa. La riforma universitaria in atto apre nuova opportunità di formazione,
certamente di rilevante interesse in linea di principio, ma la domanda è: sapremo cogliere
l’occasione? Inoltre: è sufficiente migliorare la preparazione degli architetti restauratori e formare
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Outro ponto importante na discussão é a questão no âmbito
técnico da disciplina e além da preocupação com a formação do arquiteto,
temos o dever de preparar corretamente os outros profissionais que atuam
na área como historiadores, químicos, físicos, geólogos, arqueólogos,
engenheiros, mestres de obras, pedreiros, eletricistas, encanador, etc., numa
gama de atuação interdisciplinar. Infelizmente, no Brasil, não há esse tipo de
preocupação, tampouco por parte dos órgãos responsáveis que respondem
pelos bens culturais.
Através dessa discussão que acontece atualmente no âmbito
italiano, e tentando trazer essas vivências e essas experiências para o contexto
brasileiro, é necessário discutir a importância da formação do arquiteto para
a área do patrimônio arquitetônico. Nota-se que a responsabilidade para
atuar nesse campo cabe primeiramente ao profissional com a formação em
arquitetura, que deve ter papel como articulador das demais competências
envolvidas no campo disciplinar do restauro.
Contudo, verifica-se que a ausência do ensino da disciplina
referente ao restauro arquitetônico resulta em profissionais que não
possuem consciência em relação à responsabilidade que é trabalhar com
bens de interesse para a preservação e no ambiente preexistente, não tendo
instrumental teórico-crítico e técnico-operacional necessário para atuar no
campo. O resultado mais visível tem sido a constante deformação e destruição
das obras arquitetônicas isoladas e do tecido urbano, que são base importante
de transmissão do conhecimento e suporte da memória coletiva tendo por
consequência um instrumental limitado para as gerações futuras.

dei buoni specialisti, senza cambiare anche la formazione dei quadri negli altri settori coinvolti in
questa delicata materia? Idem. p. 93.
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1.2 O Arcabouço legislativo39
1.2.1 Percurso legislativo no âmbito brasileiro

O primeiro instrumento jurídico40 na esfera de ação
concernente à profissão do arquiteto e urbanista no território brasileiro foi o

39 Esclarece-se que esse capítulo será uma compilação dos principais fatos que sucederam
ao longo da história para o entendimento do ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil e seus
respectivos aparatos normativos. Não há a intenção de pormenorizar a história do ensino de
arquitetura e seus acontecimentos, visto que não é o objetivo principal da pesquisa. Para uma
melhor compreensão detalhada da História do Ensino de Arquitetura e Urbanismo no Brasil, ver
algumas publicações que foram consultadas para o processo cognitivo da pesquisa: ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE ESCOLAS DE ARQUITETURA. Sobre a História do Ensino de Arquitetura no Brasil. São
Paulo: ABEA, 1977; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO DE ARQUITETURA. O panorama do ensino
de Arquitetura e urbanismo no Brasil. Rio de Janeiro, 2003; DEMÉTRIO, V. A. Retrospectiva sobre as
profissões fiscalizadas pelo sistema CONFEA/CREAs. São Paulo: CREA-SP, 1989; FLORENÇANO,
José Carlos Simões e ABUD, Maria José Milharezi. Histórico das profissões de engenheiro, arquiteto
e agrônomo no Brasil. In. Revista Ciências Exatas, Taubaté, v 5-8, 1999-2002; GÓES MONTEIRO, Ana
Maria Reis de. O ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil: a expansão dos cursos no estado de
São Paulo no período de 1995 a 2005. Tese de Doutorado. UNICAMP, 2007; KATISNKY, Júlio Roberto.
Contribuição ao Ensino de Arquitetura e Urbanismo. INEP, Brasília, 1999; LIMA NETO, João de Paula. O
ensino de arquitetura como agente transformador da prática profissional. Dissertação de Mestrado.
Belo Horizonte: UFMG, 2007; MOREIRA, Suzana Marai. O ensino de arquitetura e urbanismo nos anos
70: a experiência da FAU – São José dos Campos. Dissertação de Mestrado. UNICAMP – Faculdade de
Educação, 1989; MOTTA, Flávio L. Sobre o Ensino de Arte e Arquitetura. In. Revista ADUSP, Junho 1999;
NATURO, Minoru. Repensando a formação do arquiteto. São Paulo: FAU-USP, Tese de Doutorado,
2006; OLIVEIRA, I. C. E. (Org.); PEREIRA, Miguel Alves. Arquitetura, texto e contexo: o discurso de
Oscar Niemeyer. Brasília: Editora UNB, 1997; PINTO, V. P. (Org.). A Educação do Arquiteto e Urbanista:
diretrizes, contexto e perspectivas. Piracicaba: Editora da Universidade Metodista de Piracicaba,
2001; OLIVEIRA, Osmar Adriano de. Fundamentos Históricos do ensino de arquitetura no Brasil. In.
Seminário de Pesquisa do PPE-2004, Universidade Estadual de Maringá; SALVATORI, Elena. De la
originalida a enseñanza de arquitectura em la UFRGS – La competencia la Porto Alegre – 1962 a 1994.
Tesis Doctoral: Universidad Politécnica de Cataluña - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Barcelona, 2005; SALVATORI, Elena. Arquitetura no Brasil: ensino e profissão. In. Arquiteturarevista Vol. 4, n° 2:52-77 (julho/dezembro 2008); SANTOS JR. Wilson Ribeiro dos. O currículo Mínimo no ensino
de Arquitetura e Urbanismo no Brasil: 1969-1994. Tese de Doutorado. Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo-USP, 2001. SANTOS, Roberto Eustáquio dos. Currículo e Qualidade de Ensino. In.
Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, Belo Horizonte, v. 10, n. 11, p. 107-123, dez. 2003. SCHLEE,
Andrey (org.). Trajetória e estado da arte da formação em Engenharia, Arquitetura e Agronomia –
volume X: Arquitetura e Urbanismo. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira, Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 2010 – arquivo em PDF
gentilmente cedido pelo Wilson Ribeiro dos Santos Júnior, e a publicação gentilmente cedida pelo
José Geraldine Júnior. Anais Seminário Ensino Arquitetura e Urbanismo. São Paulo: FAU-USP, 2007.
40 Houve na Constituinte de 1890-91, uma emenda determinando a liberdade de exercício de
qualquer profissão, independentemente e qualquer titulação e de sua natureza, mas essa não foi
aceita, porém seu conteúdo teve papel importante em relação ao ensino superior. Ver: OLIVEIRA,
Osmar Adriano de. Fundamentos Históricos do ensino de arquitetura no Brasil. In. Seminário de
Pesquisa do PPE-2004, Universidade Estadual de Maringá. p.181.
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Decreto41 Federal nº 23.569 de 11 de dezembro de 193342, que regulamenta o
exercício das profissões de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor. Delega

41 Faz-se necessário trazer à tona alguns conceitos que nos levam a entender “um pouco” o
ambiente jurídico: Atos administrativos normativos são aqueles que contêm um comando geral
do Executivo visando à correta aplicação da lei. [...]. Os principais são eles: Decretos – Decretos,
em sentido próprio e restrito são atos administrativos da competência exclusiva dos Chefes do
Executivo, destinados a prover situações gerais ou individuais, abstratamente previstas de modo
expresso, explícito ou implícito pela legislação. (...). Regulamentos – Os regulamentos são atos
administrativos postos em vigência por decreto, pra especificar os mandamentos da lei ou prover
situações ainda não disciplinadas por lei. Desta conceituação ressaltam os caracteres marcantes
do regulamento: ato administrativo (e não legislativo); ato explicativo ou supletivo da lei; ato
hierarquicamente inferior à lei; ato de eficácia externa. (...). Instruções normativas – As instruções
normativas são atos administrativos expedidos pelos Ministros de Estado para a execução das leis,
decretos e regulamentos (CF, art. 87, parágrafo único, II), mas também são utilizados por outros
órgãos superiores para o mesmo fim. Regimentos – Os regimentos são atos normativos de atuação
interna, dado que se destinam a reger o funcionamento de órgãos colegiados e de corporações
legislativa. Como ato regulamentar interno, o regimento só se dirige aos que devem executar o
serviço ou realizar a atividade funcional regimentada, sem obrigar aos particulares em geral. (...).
Resoluções – Resoluções são atos administrativos normativos expedidos pelas altas autoridades
do Executivo (mas não pelo Chefe do Executivo, que só deve expedir decretos) ou pelos presidentes
de tribunais, órgãos legislativos e colegiados administrativos, para disciplinar matéria de sua
competência específica. (...). Deliberações – Deliberações são atos administrativos normativos ou
decisórios emanados de órgãos colegiados. Quando normativos, são atos gerais; quando decisórios,
são atos individuais. (...). Instruções – Instruções são ordens escritas e gerais a respeito do modo
e forma de execução de determinado serviço público, expedidas pelo superior hierárquico com o
escopo de orientar os subalternos no desempenho das atribuições que lhes são afetas e assegurar
a unidade de ação no organismo administrativo. (...). Portarias – Portarias são atos administrativos
internos pelos quais os chefes de órgãos, repartições ou serviços expedem determinações gerais
ou especiais a seus subordinados, ou designam servidores para funções ou cargos secundários. In.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 28.0 edição. São Paulo: Malheiros Editores
Ltda, 2002. p.174 a 180. Por sua vez o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia –
Confea – regulamentou o que chama de normativos assim colocados às instruções (In. Disponível
em <http://www.confea.org.br/normativos/> acesso 20.07.2009): É possível encontrar os normativos
que regulamentam e regem o exercício profissional da Engenharia,Arquitetura,Agronomia,Geologia,
Geografia e Meteorologia, dos tecnólogos e dos técnicos industriais e agrícolas, e o funcionamento
do Confea e dos Creas. Estão disponíveis os seguintes normativos: Lei: Norma geral de conduta que
disciplina as relações de fato incidentes no direito, e cuja observância é imposta pelo poder estatal,
sendo elaborada pelo Poder Legislativo, por meio do processo adequado. Decreto: Ato do Presidente
da República para estabelecer e aprovar o regulamento de lei, facilitando a sua execução. DecretoLei: Norma baixada pelo Presidente da República que se restringia a certas matérias e estava
sujeita ao controle do Congresso Nacional. Resolução: Ato normativo de competência exclusiva do
Plenário do Confea, destinado a explicitar a lei, para sua correta execução e para disciplinar os casos
omissos. Decisão Normativa: Ato de caráter imperativo, de exclusiva competência do Plenário do
Confea, destinado a fixar entendimentos ou a determinar procedimentos a serem seguidos pelos
Creas, visando à uniformidade de ação. Decisão Plenária: Ato de competência dos Plenários dos
Conselhos para instrumentar sua manifestação em casos concretos”.
42 O Decreto implica vários outros itens, a respeito dos quais não cabe aqui uma análise mais
aprofundada, visto que não é o objetivo principal dessa pesquisa.
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a quem possa exercer essas profissões, sendo que somente aqueles que
obtenham diplomas das escolas dos cursos de que se tratam, podem atuar
no campo específico, e descreve as responsabilidades de cada profissional.
No capítulo III, é feita referência à fiscalização, conduzindo à elaboração do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA)43, conselho
que se responsabiliza pelas leis e diretrizes que regem a profissão do arquiteto
e urbanista.
Art. 18 - A fiscalização do exercício da Engenharia, da Arquitetura e
da Agrimensura será exercida pelo Conselho Federal de Engenharia e
‘Arquitetura e pelos Conselhos Regionais44 a que se referem os Arts. 25 a 27.

O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo,
então, tem a obrigatoriedade e a responsabilidade de fiscalizar os profissionais
para que atuem nas suas respectivas atribuições perante a profissão, e no que
concerne ao arquiteto-urbanista:
Art. 30 - Consideram-se da atribuição do arquiteto ou engenheiro-arquiteto:
a) estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de edifícios, com todas
as suas obras complementares;
b) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras que
tenham caráter essencialmente artístico ou monumental;
c) o projeto, direção e fiscalização dos serviços de urbanismo;
d) o projeto, direção e fiscalização das obras de arquitetura paisagística;
e) o projeto, direção e fiscalização das obras de grande decoração
arquitetônica;

43 Cabe dizer que, a partir de 31 de dezembro de 2010, regulamenta o exercício da Arquitetura
e Urbanismo criando um conselho autônomo, desvinculando-o do sistema Confea-Crea, dando
origem ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura
e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAUs, através da Lei 12.378/10. Disponível em
<http://www.cau.org.br/downloads/arquivo_150409162944.pdf>. Acesso em: 21 junho 2011. O
Conselho está em período de transição, não sabendo ao certo como procederá o CAU/BR. Até o
momento, continuam os mesmos procedimentos e as mesmas normativas do sistema Confea-Crea
ao processo para as responsabilidade do ensino de arquitetura, ou seja, prevalece ainda: Portaria
1770 de 21 de dezembro de 1994 (revogada com poucas alterações pela Resolução CNE/CES Número
06 de 02 de fevereiro de 2006) e Parecer CNE/CES n.0 112/2005 – Diretrizes Curriculares Nacionais
do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo] e normativas [Resolução n.o 1.010, de 22 de
dezembro de 2005 (elenco das matrizes do conhecimento), Decisão Normativa do Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) n.o 83 de 26 de setembro de 2008]. Compreender
o CAU/BR, ver: Disponível em <http://www.cau.org.br/>.Acesso em: 21 junho 2011.
44 Para entender a história do CREA-SP, ver: SILVA, José Tadeu da (org.). Manual de Fiscalização
e Legislação. São Paulo: CREA-SP, 2010. Disponível em <http://www.creasp.org.br/arquivos/
publicacoes/legislacao.pdf> Acesso em: 15 maio 2011.
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f) a arquitetura legal, nos assuntos mencionados nas alíneas “a” a “c”
deste Artigo;
g) perícias e arbitramentos relativos à matéria de que tratam as alíneas
anteriores.

Interpretando a legislação supracitada, o conselho tem o
dever de fiscalizar a profissão sobre as atribuições que lhes competem. No
que se refere ao campo disciplinar do restauro, já há uma menção sobre a
responsabilidade do arquiteto ou do engenheiro-arquiteto45, que tem a atribuição

45 Cabe aqui uma pequena descrição da história do ensino de Arquitetura e Urbanismo: O ensino
oficial de arquitetura no Brasil, de fato, inicia-se com a chegada da Missão Artística Francesa
quando da criação da Academia Real de Ciências, Artes e Ofícios de 1816, que mais tarde se
transformaria em Academia Imperial de Belas Artes (Ver: GALVÃO, Alfredo. Subsídios para a
História da Academia Imperial e da Escola Nacional de Belas Artes. Rio de Janeiro: ENBA, 1954,
e PEREIRA, S. G. Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro: revisão historiográfica e
estado da questão. Revista Arte & Ensaios, PPGAV/EBA/UFRJ. nº. 08, 2001. pp. 72-83), inaugurada
em 1826 pelo D. Pedro I (DEMÉTRIO, V. A. Retrospectiva sobre as profissões fiscalizadas pelo
sistema CONFEA/CREAs. São Paulo: CREA-SP, 1989. In. FLORENÇANO, José Carlos Simões e
ABUD, Maria José Milharezi. Histórico das profissões de engenheiro, arquiteto e agrônomo no
Brasil. In. Revista Ciências Exatas, Taubaté, v 5-8, 1999-2002, p.99) com o propósito de atender às
necessidades decorrentes da chegada da Família Real e do avanço da industrialização, buscando
uma autonomia cultural e tecnológica. Essa instituição de ensino permaneceu por mais de
cinquenta anos como a única do país, pois, até então, o ensino de arquitetura não ia além de
conceitos práticos e tinha por objetivo somente atender as necessidades de uma sociedade que
não se preocupava em buscar soluções para os problemas urbanos, considerando-se que estava
acomodada no sistema servil (OLIVEIRA, Osmar Adriano. Fundamentos Históricos do Ensino
de Arquitetura no Brasil. In. Seminário de Pesquisa do PPE, Universidade Estadual de Maringá,
2004). Em razão disso, poucos profissionais com instrução atuaram nesse período (ARTIGAS, J.B.
Vilanova. Contribuição para o Relatório sobre o Ensino de Arquitetura UIA-UNESCO. In Sobre a
História do Ensino de Arquitetura no Brasil. São Paulo: ABEA, 1978. p. 31), somente após 1822
(ARTIGAS, J.B. Vilanova.op. cit., 1978. p. 31) surgem às primeiras exigências de apresentações
de projetos – [...] todas as construções de casas só fossem autorizadas sobre plano e projetos
com as dimensões do edifício e de todo o terreno em que se pretende edificar, organizados por
arquitetos legalmente habilitados (UNIÃO INTERNACIONAL DE ARQUITETOS. UNESCO. Relatório
sobre o Ensino de Arquitetura no Brasil. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo, Outubro de 1974. In. ABEA, Sobre a História do Ensino de Arquitetura no Brasil.
São Paulo: ABEA, 1978. p.53) – e com isso, o ensino de arquitetura torna-se imprescindível no
cenário brasileiro. Nesse sentido, a Academia Imperial de Belas Artes estabelecia um ensino
concentrado nos ofícios propondo atender as crescentes demandas das necessidades da
época, principalmente no que concernem as questões voltadas ao aprimoramento industrial e
tecnológico. Ao final do século XIX, no ambiente republicano, devido ao qual a sociedade passara
por várias transformações, muda-se então, para Escola Nacional de Belas Artes. O ensino era
voltado aos preceitos ditados pela École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, dando ênfase às
questões estéticas e não tão pragmáticas, como acontecera com a École Polytechnique. Nesse
período, a França teve um papel importante no ensino da arquitetura, tanto artístico quanto
técnico, exercendo considerável influência para além do seu território. Nesse contexto, segundo
Flávio Motta, o ensino de arquitetura foi influenciado por dois acontecimentos importantes: a
Missão Francesa através da criação da Escola Imperial de Belas Artes definindo e estabelecendo
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do estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras que tenham
caráter essencialmente artístico ou monumental; ou seja, desde os anos 1930,
já lhe cabe a responsabilidade de atuar no bem cultural46, porém não se dava a
isso a devida importância dentro das instituições de ensino de arquitetura. Nos
anos 30, a Arquitetura torna-se curso autônomo47, algo sucessivo à dissociação
dos cursos das Escolas Politécnicas e das Escolas de Belas Artes.
Importante salientar que não houve um distanciamento
temporal, ou melhor, uma influência tardia do “velho continente” no que
concerne à separação no território brasileiro. Um exemplo que podemos citar
é – já que iremos abordar mais tarde as questões do ensino de restauro na
Itália – que após a Primeira Grande Guerra, já em ambiente fascista, foi criada a
“Reale Scuola Superiore di Architettura di Roma”, instituída pelo Ministero della
Republica Italiana della Pubblica Istruzione – Benedetto Croce era ministro – em
31 de outubro de 1919, e inaugurada em 18 de dezembro de 192048; somente
em 1935 transforma-se na Prima Facoltà di Architettura dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, a primeira faculdade de arquitetura ligada a uma
universidade na Itália. Percebemos que no ambiente italiano, como acontecerá

as diretrizes e, o segundo, a instalação dos Liceus de Artes e Ofícios que acontecera em São
Paulo, Rio de Janeiro e Salvador (MOTTA, Flávio L.Subsídios para o Relatório sobre o Ensino
de Arquitetura UIA-UNESCO – 1974. In. Sobre a História do Ensino de Arquitetura no Brasil.
São Paulo: ABEA, 1978.p. 17). A partir do século XX, o ensino reflete a necessidade de suprir a
demanda econômica, social e política mediante o desenvolvimento técnico e a emergência da
sociedade burguesa buscando identificar a cultura nacional. No âmbito mundial, os arquitetos se
formavam na Escola de Belas Artes ou nas Escolas Politécnicas. Segundo Artigas (Ibidem, 1978.
p. 31), a Politécnica e a Escola de Belas Artes não exerciam, de fato, o papel para uma formação
adequada à função do arquiteto: [...] é notável a disparidade dos respectivos cursos na Escola
Politécnica e na Academia de Belas Artes, [...] naquele o curso não é completado com a precisa
instrução prática, e nesta subsiste a ausência radical e a mais completa de certos conhecimentos
científicos atualmente indispensáveis ao engenheiro-arquiteto.
46 Esse Decreto foi revogado em parte pela Lei nº 5.194, de 24 dezembro de 1966, com finalidades
de alteração de alguns artigos, tais como: caracterizar o exercício da profissão, quais as atividades
e atribuições, responsabilidade e autoria, dentre outros itens.
47 A “luta pela autonomia do ensino de arquitetura” floresceu, no interior da Escola Nacional
de Belas Artes no Rio de Janeiro com a criação, em 1921, do Instituto Brasileiro de Arquitetura
com a participação de 27 arquitetos. Já em 1922, a partir da divisão grupo, cria-se a Sociedade
Central dos Arquitetos; em 1924, houve a aproximação do grupo que se havia se dividido e
origina-se o Instituto Central dos Arquitetos, e somente em 1934, após uma reforma no estatuto,
passa-se a chamar Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), nome pelo qual permanece até os
dias atuais (SCHLEE, Andrey (org.). Trajetória e estado da arte da formação em Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – volume X: Arquitetura e Urbanismo. Brasília: Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia, 2010. p. 52.).
48 VENTURI, Ghino. La Scuola superiore d’Architettura. In. Architettura e Arti Decorative. Rivista
d’arte e di storia, fasc. III, novembre 1924, p.112.
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mais tarde no Brasil, houve a separação do curso de Arquitetura dos cursos
de Engenharia e dos de Belas Artes, criando-se, assim, cursos autônomos,
entendendo-se que a formação do arquiteto vai além da formação dos cursos de
Engenharia e Belas Artes, enfocando a importância de um ensino mais apurado
no que concerne à relação entre Arte e Técnica.
O primeiro curso autônomo de arquitetura no Brasil foi criado
na Escola de Arquitetura de Minas Gerais, proveniente da Escola de Belas Artes,
em 05 de agosto de 1930, tornando-se curso federal em 194949. O Relatório sobre
o Ensino de Arquitetura no Brasil50 descreve que, desde 1910, no Congresso de
Estudantes Brasileiros, já havia uma proposta de separação entre os cursos
para a formação de uma escola de arquitetura independente. Apesar disso, a
aula inaugural se deu apenas em 2 de maio de 1931. Em artigo, Adolfo Morales
de Los Rios, porém, afirma que a data da criação foi em 194451, algo que pode
ser entendido pelo fato de ter havido, naquele mesmo ano, o Primeiro Congresso
Nacional de Arquitetura52, que recomendou a criação das novas Faculdades
de Arquitetura, separadas das escolas de Belas Artes e das Faculdades de
Engenharia. Houve apoio expressivo do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB),
sendo este um dos incentivadores do aprimoramento do ensino de arquitetura53.
Esse estímulo pode ser entendido pela necessidade de ampliação do número
de profissionais para que as futuras gerações não fossem comprometidas
pela falta de inserção política e cultural no território brasileiro e, também, pelo
reconhecimento do crescimento de atividades e atribuições que os arquitetos
passaram a ter54.
A fase mais intensa dessa autonomia ocorreu entre 1945 a
1960, quando surgiram vários cursos no país: Faculdade Nacional de Arquitetura
no Rio de Janeiro (1945), descendente da Escola de Belas Artes, que determinou
simbolicamente a autonomia do campo da arquitetura55; Universidade
Mackenzie, São Paulo (1947), separada da Escola de Engenharia; Universidade

49 LIMA NETO, João de Paula. O ensino de arquitetura como agente transformador da prática
profissional. Dissertação de Mestrado; UFMG, 2007. p.53.
50 UNIÃO INTERNACIONAL DE ARQUITETOS. UNESCO. op. cit. 1978. pp.41-54.
51 Los Rios, Adolfo Morales de. Evolução do Ensino da Engenharia e da Arquitetura no Brasil. p 9.
In. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCOLAS DE ARQUITETURA. Ibidem, 1978.
52 GÓES MONTEIRO, Ana Maria Reis de. O ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil: a expansão
dos cursos no estado de São Paulo no período de 1995 a 2005. Tese de Doutorado. UNICAMP, 2007.
p.72.
53 GÓES MONTEIRO, Ana Maria Reis de. op. cit., 2007. p.72.
54 SCHLEE, Andrey (org.). op. cit., 2010. pp. 51-52.
55 SANTOS JR. Wilson Ribeiro dos.O currículo Mínimo no ensino de Arquitetura e Urbanismo no
Brasil: 1969-1994. Tese de Doutorado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo-USP, 2001. p.81.
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de São Paulo (1948), também separada da Escola Politécnica; Universidade do
Rio Grande do Sul (1952), proveniente do Instituto de Belas Artes; Faculdade de
Arquitetura na Bahia e em Pernambuco (1959), ambas originárias da Escola de
Belas Artes56. Esse processo se deu pelo desenvolvimento que o país passava,
resultado da aceleração e do crescimento da industrialização e do processo de
urbanização, fatos que exigiram um número considerável de profissionais no
mercado de trabalho.
Em 1953, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) foi
desmembrado do Ministério dos Negócios da Educação e da Saúde Pública,
criado em 1930. Foi também fundado, em 1955, o Instituto Superior de Estudos
Brasileiros (ISEB), vinculado ao MEC, que, por sua vez, tinha o propósito de
ampliar a consciência sobre a realidade brasileira. Decorreria disso um arrojado
projeto de reforma da universidade brasileira, resultando nas Diretrizes Básicas
para Educação – Lei n.0 4.024 de 20 de dezembro de 1961, importante marco
para o ensino no Brasil.
Na década de 60 surgem 4 (quatro) novos cursos: Universidade
do Paraná (1961), Universidade Federal do Ceará (1964), Universidade Católica
de Goiás (1965) e Universidade Federal do Pará (1965). Nesse período, o país
passa por várias transformações que terão consequências no âmbito do
ensino superior, algumas delas danosas. Entre os fatores que concorreram
para as transformações podem ser citados: a fase de substituição das
importações de bens de consumo duráveis e a implantação de indústrias
de base por que a economia brasileira passara. Por sua vez, a educação não
recebeu os investimentos necessários, e os recursos foram desviados para
o setor de infra estrutura para que essas transformações fossem passíveis
de serem desenvolvidas. Consequentemente, com o incentivo a esses novos
empreendimentos, aumenta a demanda por profissionais com nível de
conhecimento mais elevado, tanto na esfera pública quanto na privada,
ampliando-se, assim, o número de pessoas a serem qualificadas, resultando
em crescente busca pelo acesso às universidades57.
Nesse arcabouço de transformações por que o país passava,
e especialmente com o Golpe Militar de 196458, o governo formulou uma política
para reestruturar o ensino superior e ampliar satisfatoriamente as vagas,

56 UNIÃO INTERNACIONAL DE ARQUITETOS. UNESCO. op. cit., 1978. p.54.
57 Ibidem p. 45.
58 Tomaram medidas pelos governantes, principalmente, no que se refere ao movimento
estudantil e um cuidado excessivo aos professores. MARTINS, Carlos Benedito. A reforma
universitária de 1968 e a abertura para o ensino superior privado no Brasil. In. Revista Educação e
Sociedade, Campinas, vol. 30, n. 106, jan./abr. 2009. pp. 17-18.
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dada a crescente procura, buscando não elitizar o acesso à educação. Disso
resultou a Reforma Universitária de 196859 que trouxe efeitos inovadores, mas,
por outro lado, propiciou condições para o surgimento do ensino privado60. O
alvo foi a modernização e a expansão das instituições públicas, ampliando as
matriculas para atender à crescente demanda – o que, de fato, não ocorreu –
e, assim, a reforma deu condições para o aparecimento do ensino particular
no cenário brasileiro, permitindo criar instituições organizadas, isoladas, com
objetivo meramente de transmitir o conhecimento, sem se ater às questões de
pesquisas, que seria um dos principais propósitos da reforma61.
Entre 1958 e 1962 aconteceram o I, II e III Encontro de
Diretores, Professores e Estudantes de Arquitetura, nos quais houve discussões
para implantação de um currículo mínimo no Brasil, possibilitando romper
decisivamente com o ensino tradicional, que viera com influências das escolas
de Engenharia e das Belas Artes62. O currículo foi proposto por meio da Lei n.0
5.540 de 28 de novembro de 1968 e, tendo em vista as conclusões do Parecer
n.0 384/69, foi estabelecido o Currículo Mínimo. A busca pela afirmação de
uma concepção do ensino adequado transformou-se na luta por um currículo
mínimo para os cursos de arquitetura63.

59 Ponto de partido do ensino superior principalmente no que se refere ao ensino privado e o fio
condutor para o desenvolvimento e as aplicações para os cursos de pós-graduação. MARTINS,
Carlos Benedito. op. cit., 2009. p. 16.
60 As descrições do contexto da época são extremamente atuais, no entanto, colocam que o
ensino privado surgiu a partir da reforma, abrindo caminhos para as universidades privadas.
Porém, esses estabelecimentos são organizados isoladamente, voltados à mera transmissão de
conhecimentos de cunho profissional e se afastam das atividades de pesquisa, isso por sua vez
colabora para uma formação de um domínio circunscrito ao campo do saber, tanto intelectual
quanto crítico para que o profissional possa entender e analisar a sociedade, à qual pertence e
entender toda a sua transformação. Ibidem. pp.16-17.
61 Idem.
62 Para o melhor entendimento da trajetória dos currículos mínimos, ver: SANTOS JR. Wilson
Ribeiro dos, op. cit., 2001. p.33.
63 Ibidem. p. 35.
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CONTEÚDOS MÍNIMOS A SEREM
OBSERVADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS
CURSOS DE ARQUITETURA (1962)
1. Cálculo;
2. Física Aplicada;
3. Resistência dos Materiais e
Estabilidade das Construções;
4. Desenho e Plástica;
5. Geometria Descritiva;
6. Matérias de Construção;
7. Técnica de Construção;
8. História da Arquitetura e da Arte;
9. Teoria da Arquitetura;
10. Estudos Sociais e Econômicos;
11. Sistemas Estruturais;
12. Legislação, Prática Profissional e
Deontologia;
13. Evolução Urbana;
14. Composição Arquitetônica, de

CONTEÚDOS MÍNIMOS A SEREM OBSERVADOS NA
ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS DE ARQUITETURA (1969),
RESOLUÇÃO CFE Nº 3, DE 23 DE JUNHO DE 1969

Matérias Básicas

1. Estética, História das Artes e,
especialmente, da Arquitetura;
2. Matemática;
3. Física;
4. Estudos Sociais;
5. Desenho e Outros Meios de
Expressão;
6. Plástica.

Matérias
Profissionais

1. Teoria da Arquitetura,
Arquitetura Brasileira;
2. Resistência dos Materiais e
Estabilidade das Construções;
3. Matérias de Construção,
Detalhes e Técnicas da
Construção;
4. Sistemas Estruturais;
5. Instalações e Equipamentos;
6. Higiene da Habitação;
7. Planejamento Arquitetônico

Interiores e de Exteriores;
15. Planejamento.

Fonte: Tabela desenvolvida através dos dados em SCHLEE, Andrey (org.). Trajetória e estado da
arte da formação em Engenharia, Arquitetura e Agronomia – volume X: Arquitetura e Urbanismo.
Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 2010. p.66 e 69 respectivamente64.

Todos esses fatores, concomitantes à regulamentação do
profissional arquiteto e urbanista, contribuíram para a proliferação de cursos
e massificação da universidade brasileira65, estabelecendo, desse modo, o
ensino de massa no Brasil. Essa proliferação foi devida a “repercussões do
crescimento dos centros urbanos, a adoção do planejamento urbano e regional
e as políticas habitacionais divulgand o o novo perfil da atividade profissional” 66.
A partir da década de 70, foram criados novos cursos por causa da crescente
transformação do país.
1970:
»» Universidade Santa Úrsula – Rio de Janeiro – RJ;
»» Faculdade de Arquitetura Elmano Ferreira Veloso – São José dos Campos
– SP;
»» Faculdade de Arquitetura Barra do Piraí - Rio de Janeiro – RJ.

64 Para o entendimento do Currículo Mínimo de 1962, ver: SCHLEE, Andrey (org.).op. cit., 2010.
pp. 65-68 e pp. 68-71.
65 SANTOS, Roberto E. dos. Currículo e Qualidade de Ensino. In. Cadernos de Arquitetura e
Urbanismo, Belo Horizonte, v.10, n.0 11, dez 2003. p. 114.
66 GÓES MONTEIRO, Ana Maria Reis de. op. cit., 2007. p.105.
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»» 1971:
»» Universidade Brás Cubas – Mogi das Cruzes – SP;
»» Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos – SP;
»» Universidade Vale dos Sinos – São Leopoldo – RS;
»» Silva e Souza – Guanabara – RJ.
1972:
»» Instituto Metodista Bennet – Guanabara – RJ;
»» Universidade Gama Filho – Guanabara – RJ;
»» Universidade Federal Fluminense – Niterói – RJ;
1973:
»» Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Farias Brito – Guarulhos – SP;
»» Universidade Federal de Pelotas – RS;
1974:
»» Pontifícia Universidade Católica de Campinas – SP;
»» Universidade Mogi das Cruzes – SP67.

Surgem, como consequências dessa massificação do ensino,
o não controle e a falta do acompanhamento apropriado por parte dos órgãos
públicos, principalmente o Ministério de Educação e Cultura – MEC. Por isso foi
criada a Comissão de Especialista no Ensino de Arquitetura e Urbanismo (CEAU)
em 1973, nomeada pelo próprio MEC e pressionada pelo Instituto dos Arquitetos
do Brasil (IAB), juntamente com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na
Universidade de São Paulo (FAU-USP), de cujo trabalho resultou o Diagnóstico
das Condições de Ensino e Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo no Brasil68.
O relatório descreve as dificuldades que existiam nos cursos de arquitetura e
preconiza que algumas medidas precisavam ser tomadas, como o incentivo ao
ensino de pós-graduação vinculado às atividades de pesquisa e à prestação de
serviços à comunidade. Recomendava-se, também, a suspensão da abertura
e funcionamento de novos cursos até que se conseguissem estabelecer
parâmetros adequados, buscando referências comuns sobre as modificações
ocorridas através dos problemas apontados pelo diagnóstico elaborado.
Com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino nessa área, o
Ministério da Educação e Cultura (MEC), através do departamento de
Assuntos Universitários (DAU), por solicitação da Presidência do Instituto
de Arquitetos do Brasil, criou a Comissão de Ensino de Arquitetura e
Urbanismo (CEAU), em novembro de 1973 – ocasiões em que nasceu
também a Associação Brasileira de Escolas de Arquitetura (ABEA) – com
a incumbência de elaborar um diagnóstico da situação atual do ensino nas
diferentes escolas e, ainda, propor medidas gerais e definir critérios para o
seu aperfeiçoamento. A CEAU já realizou as visitas de inspeção necessárias

67 UNIÃO INTERNACIONAL DE ARQUITETOS. UNESCO. op. cit. 1977. p.54
68 SANTOS JR. Wilson Ribeiro dos, 2001. op. cit. p. 24.
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e, no momento, encontra-se em fase de elaboração do primeiro documento
de avaliação [...]69.

Segundo Zanettini70, não houve, de fato, grandes avanços em
relação ao ensino, e os novos cursos limitaram-se a reproduzir os modelos já
existentes. Verificou que as melhores escolas eram ainda aquelas criadas
em 1962. Porém, segundo os dados presentes na publicação coordenada por
Schlee71 em 2010, foi indiscutível o papel desempenhado pela Comissão de
Especialistas que, no caso da Arquitetura e Urbanismo, resultou na criação da
Associação Brasileira do Ensino de Arquitetura (ABEA), junto com o Instituto
dos Arquitetos no Brasil (IAB), com o propósito de conduzir um diálogo entre as
instâncias governamentais e as instituições de ensino, a fim de buscar soluções
para as demandas do ensino de arquitetura e urbanismo do território brasileiro72.
Analisando o percurso de formação do ensino de Arquitetura no
Brasil, junto com as referidas instituições responsáveis, desde fins dos anos 70
e início dos anos 80, nota-se um discurso muito atual, derivado de tentativas de
discussão de aproximadamente quarenta anos. Uma das questões observadas
é a preocupação com o aumento do número de escolas de Arquitetura que
vem ocorrendo desde então, e que é hoje algo aterrador. A criação da ABEA –
Associação Brasileira do Ensino de Arquitetura considerava:
No caso específico da Arquitetura e Urbanismo, é de causar preocupação
o ritmo acelerado de aumento do número de escolas ou cursos, sem que
até o presente tenha sido desenvolvida qualquer ação sistematizada
com o propósito de aferir o padrão de desempenho da formação
profissional que vem sendo oferecida em todo o País. A falta de avaliação
e, conseqüentemente, o desconhecimento do tipo de preparação, que
atualmente se desenvolve dos futuros arquitetos leva os órgãos superiores
da Educação ao temor justificado de uma proliferação pura e simples de mais
uma carreira universitária, sem a preocupação que o MEC está difundindo
do estudo prévio da viabilidade, não só quanto à demanda discente, como
ainda no que diz respeito ao mercado de trabalho da profissão73.

69 Grifo nosso. UNIÃO INTERNACIONAL DE ARQUITETOS. UNESCO. op, cit. 1977. p.59
70 ZANETTINI, Siegbert. O ensino de projeto na área de edificação. São Paulo: Universidade de
São Paulo - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 1980. Apud. GÓES MONTEIRO, Ana Maria Reis
de. op. cit., 2007. p. 107.
71 SCHLEE, Andrey (org.). op. cit., 2010.
72 Ibidem, pp.71-73.
73 Grifo nosso. In. SCHLEE, Andrey (org.). op. cit. 2010, p.73. Apud. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE ESCOLAS DE ARQUITETURA. Documentos básicos: Comissão de Especialistas no Ensino de
Arquitetura e Urbanismo – CEAU. São Paulo, 1975. p. 8.
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Edgar A. Graeff sintetiza um dos grandes problemas do cenário
atual, que já era uma preocupação em finais dos anos 70 – como descrito acima
– quando aborda a situação da época:
De uma parte, vem-se agravando dia a dia, nos últimos decênios, a situação
do mercado de trabalho do arquiteto. Diminui relativamente a demanda de
novos espaços cai a oferta de empregos e, conseqüentemente, aumenta o
desemprego, enquanto meia centena de escolas de arquitetura – uma boa
parte delas improvisadas e aventureiras – diploma milhares de novos
arquitetos a cada ano que passa74.

Se transpusermos esses problemas aos dias de hoje, esse
discurso é muito atual – apesar de toda a legislação pertinente ao ensino de
Arquitetura estar bem delineada e, até é possível dizer, amadurecida, a sua
aplicação na prática está muito distante do ideal para uma formação adequada.
A primeira iniciativa75 da Comissão Especialista foi um acordo, em 1974, com
a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) para o desenvolvimento de um relatório para o Diagnostico das Condições
de Ensino e Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo no Brasil,
Os dados disponíveis evidenciam, sobre quase todos os aspectos, as
dificuldades que o setor Arquitetura e Urbanismo vem encontrando para se
organizar, de modo a atender os objetivos básicos universitários, cobrindo,
além dos cursos de graduação, seus complementos indispensáveis: o
ensino pós-graduado, as atividades de pesquisa e a prestação de serviços
à comunidade. [...] Esse quadro recomenda a adoção de algumas medidas
de ordem geral, sendo a principal delas a suspensão de autorização de
funcionamento de novos cursos, sem prévia e completa audiência à Ceau,
até que se consiga estabelecer um grau razoável de controle sobre a
qualidade do ensino ministrado e que o reforço das condições do trabalho
universitário, nas instituições existentes, permita supor que a criação de
novos cursos não venha agravar ou manter os níveis atuais de dificuldade76.

Nesse momento, há várias discussões e encontros que
resultaram na Carta de Ouro Preto77, documento que vigorou para a reformulação
do currículo mínimo e para a organização dos cursos de Arquitetura, já que

74 Grifo nosso. GRAEFF, Edgar A. Arte e Técnica na formação do arquiteto. São Paulo: Studio
Nobel: Fundação Villanova Artigas, 1995. p. 11. Apud. SANTOS JR. Wilson Ribeiro dos, 2001. op.
cit. p. 2.
75 SANTOS JR. Wilson Ribeiro dos. op. cit., 2001. p.24 e SCHLEE, Andrey (org.). op. cit. 2010, p.73.
76 Grifo nosso. In. SCHLEE, Andrey (org.). op. cit. 2010, p.73. Apud. COMISSÃO DE ESPECIALISTAS
DE ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO. Subsídios para reformulação do novo currículo
mínimo. São Paulo, 1979. p. 17.
77 Ver a Carta de Ouro Preto na íntegra: SANTOS JR. Wilson Ribeiro dos. op. cit., 2001. pp. 193196.
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havia um aumento considerável nas aberturas de novos cursos, entre outros
problemas. A carta estabelece alguns princípios importantes, tais como:
»» É preciso formar o profissional de arquitetura com o suficiente
embasamento crítico e adequadamente instrumentado;
»» É preciso definir com nitidez o perfil do profissional que se pretende
formar;
»» É preciso caracterizar o instrumental mais eficiente para que seja
possível atingir esse perfil;
»» A reforma do Currículo Mínimo não é garantia, por si só, de melhoria do
ensino;
»» O Currículo Mínimo pode ser indutor importante na melhoria do ensino;
»» A reformulação do Currículo Mínimo é tarefa necessária e urgente;
»» As escolas devem avaliar perfeitamente o ensino que ministram78;

A Carta de Ouro Preto também apresenta as seguintes
definições, que serão analisadas mais adiante através da Portaria 1770/94,
junto com a Resolução n.o 1.010/05 e as Diretrizes Curriculares Básicas de
2005.
Disciplina - além das denotações que aproxima de matéria, tem outras
específicas: conjunto de prescrições ou regras destinadas a manter a boa
ordem em qualquer organização; observância de normas e preceitos; relação
de subordinação do aluno ou mestre ou instrutor, ao nível de ensino, coerentes
com as suas outras denotações, a idéia de disciplina inclina-se mais para o
modo de como adquirir ou transmitir conhecimentos, para os procedimentos
a cumprir, e, em ultima analise, para os métodos a serem adotados.
Matéria – além do sinônimo de disciplina, é definida como objeto, assunto,
causa, o que serve de objeto ao pensamento; o que é objeto de estudos
escolares, de ensino; “O latim é Matéria Difícil”. A idéia de matéria, portanto,
prende-se mais ao conteúdo do estudo, enquanto a disciplina se prende ao
método.

Segundo a Comissão de Especialistas no Ensino de Arquitetura
e Urbanismo, a primeira comissão, em 1974, registrou 26 cursos; em 1989, a
Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura (ABEA) tinha em seu cadastro
42 cursos; em 1993, o número chega a 67 cursos79; em 2011, 224 cursos. Nas
últimas quatro décadas houve, de fato, uma considerável expansão do número
de cursos de arquitetura e urbanismo no Brasil. Num período de 37 anos, entre
1974 e 2011 houve um aumento de 26 cursos para 22480, o que corresponde

78 Grifo nosso. Ibidem.
79 SCHLEE, Andrey (org.). op. cit. 2010, p.76.
80 Informação até o presente pelo site do Ministério da Educação. Disponível em <http://emec.
mec.gov.br/.> Acesso em: 08 junho 2011. Esclarece-se também que, Instituições do Ensino
Superior somente cadastram, seus respectivos cursos, depois de aproximadamente 3 anos da
abertura dos mesmos, ou seja, esses números referentes aos cursos registrados no Instituto
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a um incremento de 622% (uma “explosão” de cursos, num período pouco
expressivo).
Assim sendo, num período de 25 anos, as aberturas de
novos cursos de Arquitetura e Urbanismo se pautaram no Currículo Mínimo
estabelecido em 1969; ou seja, não houve nenhum avanço nas discussões da
melhoria, de fato, do ensino e, principalmente, no que concerne à nossa pesquisa,
nas questões referentes ao campo disciplinar do restauro arquitetônico.
Fazendo um paralelo com o ambiente italiano, nesse mesmo período houve
vários encontros para a discussão sobre o ensino de restauro na graduação,
como foi referenciado anteriormente.
Portanto, os conteúdos ligados à preservação foram
introduzidos somente no currículo mínimo dos cursos de graduação em
Arquitetura e Urbanismo, através da matéria referente ao patrimônio
construído, apenas, por meio da Portaria 1770 de 21 de dezembro de 199481
(revogada com poucas alterações pela Resolução CNE/CES Número 06 de 02 de
fevereiro de 2006)82. Através dessa Portaria, os currículos dos cursos passariam
a ser estruturados por meio de Matérias de Fundamentação, Matérias de
Profissionalização e o Trabalho Final de Graduação83. A matéria referente ao
patrimônio estaria incluída nas matérias de profissionalização, por meio da
disciplina de Técnicas Retrospectivas, que define como o estudo deva incluir
conservação, restauro, reestruturação e reconstrução de edifícios e conjuntos
urbanos84.

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) são, por muitas vezes,
“falsos”, no sentido que não se sabe ao certo, o número exato de cursos abertos.
81 Disponível em <http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/ar_geral.pdf> Acesso em: 14
junho 2011.
82 Disponível em <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=
12709&Itemid=866>.Acesso em: 14 junho 2011.
83 Matéria de Fundamentação constitui-se em conhecimentos fundamentais e integrativos de
áreas correlatas; Matérias Profissionalizantes consistiu em conhecimentos que caracterizam as
atribuições e responsabilidades profissionais. Art. 2o. Portaria 1770/94.
84 Portaria 1770/94. Ressalta-se que, alguns desses conceitos são equivocados, principalmente
no que se refere à questão de reconstrução de edifícios e conjuntos urbanos. Evidencia-se que
no campo disciplinar do restauro há um amadurecimento no transcorrer de cinco séculos
(considerando as raízes no Renascimento), tornando-se autônomo (possuindo referenciais
teóricos, técnicos e materiais próprios) a partir dos preceitos introduzidos por Alois Riegl, no
início do século XX. Ver: KÜHL Beatriz Mugayar. Ética e Responsabilidade Social na Preservação
do Patrimônio Cultural. Palestra Proferida na abertura do XIII Congresso ABRACOR “Preservação
do Patrimônio Cultural: Ética e Responsabilidade Social”. Porto Alegre, 13 de abril de 2009. KÜHL
Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização: Problemas Teóricos
de Restauro. Cotia: Ateliê- FAPESP, 2009. pp. 59-80.
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Estrutura Curricular

Portaria 1770 - 1994

I – Matérias de
Fundamentação
1. Estética e História das Artes;
(1994) e Núcleo de
2. Estudos Sociais e Ambientais;
Conhecimentos de
3. Desenho.
Fundamentação (2006)

Parecer CNE/CES n.0 112/2005
1. Estética e História das Artes;
2. Estudos Sociais e Econômicos;
3. Estudos ambientais;
4. Desenho e meios de
representação e expressão.

II– Matérias
Profissionais
(1994) e Núcleo de
Conhecimentos
Profissionais (2006)

1. História e teoria da Arquitetura
e Urbanismo;
2. Projeto de Arquitetura, de
Urbanismo e de Paisagismo.
3. Planejamento Urbano e
Regional
4. Tecnologia da Construção;
5. Sistemas Estruturais;
6. Conforto Ambiental;
7. Técnicas Retrospectivas;
8. Informática aplicada à
arquitetura e urbanismo;
9. Topografia

1. Teoria e História da
Arquitetura, do Urbanismo e do
Paisagismo;
2. Projeto de Arquitetura, de
Urbanismo e de Paisagismo.
3. Planejamento Urbano e
Regional
4. Tecnologia da Construção;
5. Sistemas Estruturais;
6. Conforto Ambiental;
7. Técnicas Retrospectivas;
8. Informática aplicada à
arquitetura e urbanismo;
9. Topografia

III

10.Trabalho Final de Graduação

10.Trabalho de Curso

Fonte: Tabela desenvolvida através dos dados em SCHLEE, Andrey (org.). Trajetória e estado da
arte da formação em Engenharia, Arquitetura e Agronomia – volume X: Arquitetura e Urbanismo.
Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 2010. p.95.

Se levarmos em conta as definições presentes na Carta
de Ouro Preto relativas a disciplina e matéria, entendemos que disciplina se
relaciona às normas e aos preceitos, ou seja, ensinamento dos métodos a
serem aplicados, e matéria diz respeito ao conteúdo85. Portanto, está correta a
colocação como disciplina Técnicas Retrospectivas, que é referente às matérias
profissionalizantes para a formação do arquiteto-urbanista.
Outro aparato normativo importante para a estruturação
do ensino superior são as Diretrizes Curriculares, através do Parecer CNE/
CES n.0 112/2005 – Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação
em Arquitetura e Urbanismo86, que orientam as estruturas dos cursos, cujos
aspectos relevantes, que devem ser considerados, analisaremos a seguir:
Organização dos cursos através da elaboração do projeto pedagógico,
segundo os itens abaixo:

85 O campo disciplinar do restauro possui métodos, preceitos teóricos e procedimentos
técnico-operacionais que lhe são próprios. KÜHL, Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio
Arquitetônico ...op. cit., 2009. pp. 59-80. Esses conceitos serão abordados no próximo capítulo.
86 Disponível em < http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces0112_05.pdf> Acesso em: 14
junho 2011.

62

I - objetivos gerais do curso, contextualizado às suas inserções institucional,
política, geográfica e social;
II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso;
III - formas de realização da interdisciplinaridade;
IV - modos de integração entre teoria e prática;
V - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem;
VI - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando
houver;
VII - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de
ensino e como instrumento para a iniciação científica;
VIII - regulamentação das atividades relacionadas com o trabalho de curso,
em diferentes modalidades, atendendo às normas da instituição;
IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular
supervisionado em diferentes formas e condições de realização, observados
seus respectivos regulamentos; e
X - concepção e composição das atividades complementares.
Estágio Curricular:
Art. 7º O Estágio Curricular Supervisionado deverá ser concebido como
conteúdo curricular obrigatório, cabendo à Instituição de Educação Superior,
por seus colegiados acadêmicos, aprovar o correspondente regulamento,
contemplando diferentes modalidades de operacionalização.
Atividades Complementares:
Art. 8º As atividades complementares são componentes curriculares
enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando e
deverão possibilitar o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos,
competências e atitudes do aluno, inclusive as adquiridas fora do ambiente
acadêmico, que serão reconhecidas mediante processo de avaliação.
Carga Horária Mínima, segundo o Parecer n.0 08/2007 recomenda que para
os cursos de Arquitetura e Urbanismo devam ter no mínimo 3.600 horas e
que o limite de integralização do curso seja de 5 anos.
Trabalho Final de Graduação, segundo as Diretrizes do Ministério de
Educação e Cultura (MEC), substituiu a nomenclatura de TFG para TC –
Trabalho de Curso.
Art. 9º O Trabalho de Curso é componente curricular obrigatório e realizado
ao longo do último ano de estudos, centrado em determinada área teóricoprática ou de formação profissional, como atividade de síntese e integração
de conhecimento, e consolidação das técnicas de pesquisa e observará os
seguintes preceitos:
a) trabalho individual, com tema de livre escolha do aluno, obrigatoriamente
relacionado com as atribuições profissionais;
b) desenvolvimento sob a supervisão de professores orientadores, escolhidos
pelo estudante entre os docentes arquitetos e urbanistas do curso;
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c) avaliação por uma comissão que inclui, obrigatoriamente, a participação
de arquiteto (s) e urbanista (s) não pertencente (s) à própria instituição
de ensino, cabendo ao examinando a defesa do mesmo perante essa
comissão.
Parágrafo único.A instituição deverá emitir regulamentação própria,aprovada
pelo seu Conselho Superior Acadêmico, contendo, obrigatoriamente,
critérios, procedimentos e mecanismo de avaliação, além das diretrizes e
técnicas relacionadas com sua elaboração.

Através das Diretrizes Curriculares percebe-se que, para
instituir os Cursos de Arquitetura e Urbanismo existe sim um aparato legal,
no qual, de fato, obtêm-se articulações entre as matérias concernentes
para uma adequada formação ao campo disciplinar do restauro. Importante
ressaltar aqui que um dos problemas nesse campo é a falta de profissionais
especializados para que tenhamos um número expressivo de docentes para
ministrar a disciplina em questão.
Preconizamos que a formação do arquiteto e urbanista
deva buscar uma formação generalista, e que os Cursos de Arquitetura e
Urbanismo tenham a missão de compreender que a função da universidade é
única e exclusiva, não se trata somente de difundir conhecimentos, de conservar
a experiência humana e de preparar práticos profissionais de ofícios e artes87.
Nesse sentido, segundo o perfil posto nas Diretrizes Curriculares Nacionais
do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, temos tanto o perfil
generalista, quanto o perfil no campo disciplinar do restauro.
Art. 4º O Curso de Arquitetura e Urbanismo deverá ensejar condições para o
que futuro arquiteto e urbanista tenha como perfil:
a) sólida formação de profissional generalista;
b) aptidão de compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos
sociais e comunidade, com relação à concepção, organização e construção
do espaço interior e exterior, abrangendo o urbanismo, a edificação, e o
paisagismo;
c) conservação e valorização do patrimônio construído;
d) proteção do equilíbrio do ambiente natural e utilização racional dos
recursos disponíveis.

Estamos dando passos lentos para a mudança desse cenário
no âmbito brasileiro. Segundo José Geraldine Júnior88, a Resolução n.o 1010 de

87 TEIXEIRA, Anísio. Mansão da Liberdade. In Educação e Universidade. Rio de Janeiro: UFRJ,
1988. p. 35. Vale citar que o texto foi escrito em 1962.
88 GERALDINE JR., José Roberto. Resolução 1010/2005: Construindo um novo paradigma no
Sistema Profissional. Disponível em<http://www.confea.org.br/publique/media/referencial_
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2005 é o início da construção de um novo paradigma no sistema profissional
brasileiro. A partir da Resolução n.o 1010 de 200589, que substitui a Resolução
21890 de 1973, está disposta a organização das atribuições que competem a
cada profissional do sistema Confea-Crea; define também, além das atribuições,
alguns parâmetros para a formação dos referidos profissionais, como Matrizes
do Conhecimento, que são os conteúdos a serem abordados na formação, nesse
caso, do arquiteto-urbanista. Não há mais um currículo mínimo a ser seguido,
e sim, vários conhecimentos que devem ser adquiridos pelos estudantes, para
que tenham deveres e saberes para atuar no campo profissional, que lhes dão
atribuições para serem responsáveis pelo ato projetual. A matriz para as Técnicas
Retrospectivas, que deverá ser abordada nos cursos, inclui os conceitos de:
Patrimônio: Arquitetônico; Urbanístico; Paisagístico; Histórico; Tecnológico;
Artístico.
Restauro: Monumentos, Técnicas Retrospectivas.
Práticas de Projeto e Soluções Tecnológicas para Preservação e
Conservação de: Edificações; Conjuntos; Cidades.
Práticas de Projeto e Soluções Tecnológicas para Valorização de:
Edificações; Conjuntos; Cidades.
Práticas de Projeto e Soluções Tecnológicas para Restauro, Reconstrução,
Reabilitação e Reutilização de: Edificações; Conjuntos; Cidades.
Compatibilização de Atividades Multidisciplinares;
Sistemas, Métodos, Processos, Tecnologia e Industrialização.

Ao mesmo tempo em que essas mudanças se iniciam no
panorama nacional, o aparato legal existe – como dissemos anteriormente – e
temos instrumentos para que haja a elaboração do projeto pedagógico para a
formação adequada do arquiteto-urbanista, principalmente, no que se refere ao
campo disciplinar do restauro. Todavia, ressalta-se que os conceitos adotados
para tais mecanismos são equivocados, como é possível constatar acima. Iniciase com os conceitos sobre Patrimônio, que se refere ao patrimônio Arquitetônico;
Urbanístico; Paisagístico; Histórico; Tecnológico e Artístico, enquanto Restauro
se refere aos Monumentos e Técnicas Retrospectivas. Não se esclarece o que
realmente deva ser abordado nos respectivos conteúdos, como por exemplo: o
que se entende por patrimônio arquitetônico, por patrimônio urbanístico, etc., e
mais além, o que se entende por técnicas retrospectivas, inseridas no conceito
do restauro.

geraldine.pdf>. Acesso em: 14 junho 2011.
89 Disponível em < http://www.confea.org.br/normativos/>. Acesso em: 14 junho 2011.
90 Disponível em < http://www.confea.org.br/normativos/>. Acesso em: 14 junho 2011.
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Um dos fatores a serem levantados no “desentendimento” do
ensino do restauro é o não conhecimento do campo disciplinar em si e isso, por
consequência, gera vários imprecisões e ambiguidades quanto aos conceitos
que acabamos de citar. Para além dessas definições, ainda temos: Práticas de
Projeto e Soluções Tecnológicas para Preservação e Conservação; Práticas de
Projeto e Soluções Tecnológicas para Valorização e Práticas de Projeto e Soluções
Tecnológicas para Restauro, Reconstrução, Reabilitação e Reutilização de:
Edificações, Conjuntos e Cidades. Entendemos que, antes de qualquer solução
pratica ou tecnológica – sobre a qual a resolução dispõe – os procedimentos
a serem utilizados devam ser pautados pelos princípios norteadores, para
qualquer intervenção, derivados do instrumental teórico do restauro, que devem
conduzir as ações práticas, refletindo nas soluções técnico-operacionais91.
Do ponto de vista das terminologias presentes e aceitas na
resolução, deveria caber ao profissional a escolha da solução adequada para
o bem em questão, através de rigor metodológico fundamentado em preceitos
e critérios do restauro, entendido como campo disciplinar (que engloba
reutilização, reabilitação), não devendo existir uma lista para escolhas das
operações alternativamente, como está proposto na resolução.
Deve-se lembrar que a reconstrução não é uma ação aceita
do ponto de vista da impostação teórica da preservação e do restauro,
entendidos como filiados à História e a Filosofia, e que não propõem o tempo
como reversível92. Ou seja, atualmente, segundo a vertente crítica-conservativa,

91 Segundo Beatriz Kühl, é necessário atuar segundo preceitos teóricos e que isso seja repetido
à exaustão. In KÜHL Beatriz Mugayar. Ética e Responsabilidade Social ... op. cit., p. 05.
92 Atualmente existem várias posturas adotadas nos tratos dos bens culturais, que estabelecem
distintos percursos para alcançar os objetivos da preservação, ditados pelas razões de se preservar
(culturais, cientificas e éticas), posturas essas fundamentadas em pelo menos dois séculos
de amadurecimento. As vertentes correspondem a três escolas distintas no território italiano:
Crítica-Conservativa ou Posição Central (visão compartilhada pela autora), Pura Conservação ou
Conservação Integral, e Hiper-manutenção ou Repristinação.
A estruturação dos debates na Itália nessas três vertentes foi proposta por Gaetano Miarelli
Mariani e Giovanni Carbonara, que se alinham à vertente Crítica Conservativa Criativa, ou Posição
Central. Nessa vertente há uma releitura para a situação atual do pensamento brandiano e do
restauro crítico; tem como premissa o rigor cientifico, baseando-se em pesquisas pormenorizadas
e compreende que a conservação e o “ato criativo” (inovação) são fatos inseparáveis. Carbonara
entende o restauro como ato de cultura e como atividade rigorosamente científica fundada nos
conceitos da filologia; o ato crítico torna-se ato criativo, ou vice versa, concedendo possibilidades
de modificação, inovação e acréscimos, desde que pautados pelo objetivo de conservar e pela
metodologia do campo do restauro. Nessa linha, a restauração é um ato conservativo que, quando
necessário, utiliza a criação para atuar com papel articulador dos significados que cada bem
possui (SETTE, Maria Piera. Il Restauro in Architettura: quadro storico. Torino: UTET, 2006. p. 189).
Nisso vemos a importância de uma formação adequada, o conhecimento prévio para operar num
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entende-se que existe a distinção entre o passado e o presente, e o tempo não
pode ser revertido e que ações impensadas causam danos irreparáveis em
bens que são sempre únicos e não reproduzíveis93. Nesse sentido, a Matriz dos
Conhecimentos concernente a Técnicas Retrospectivas exigiria uma redefinição
dos seus conceitos pautados no campo disciplinar do restauro.
Outro aparato legislativo é a Decisão Normativa do Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) n.o 83 de 26 de
setembro de 200894, que organiza os procedimentos para fiscalização do
exercício e das atividades profissionais concernentes ao campo disciplinar do
restauro. Estabelece os objetos e as ações, através dos quais se deve intervir,
elencando conceitos fundamentados nas seguintes cartas: Carta de Veneza
(1964)95, Convenção de Paris (1972)96, Carta de Lisboa (1995)97, documentos que

monumento que tenha um significado cultural.
Marco Dezzi Bardeschi e Paolo Torsello expõem os conceitos da Pura Conservação ou Conservação
Integral; definem restauro como ato de compreensão que abre novas possibilidades ao
conhecimento histórico que não pode e não deve modificar aleatoriamente o documento histórico.
Nesse sentido, entende-se restauro como ato de conservação da matéria original, favorecendo
a instância histórica, aproximando-se da idéia defendida por Ruskin, de conservação strictu
senso do monumento. Afirmam que o restauro só deve ser admitido se for somente conservação,
manutenção da legibilidade e permanência do texto arquitetônico na função documental. (SETTE,
Maria Piera. op. cit., 2006. p. 194).
Paolo Marconi volta seu pensamento à Hiper Manutenção ou Manutenção-Repristinação. Entende
o restauro como o tratamento da obra por meio de manutenções ou integrações, ordinárias e
extraordinárias. (KÜHL, Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio Arquitetônico... op. cit.,
2008. p.86). Trabalha através de analogia das formas e estruturas, usando as mesmas técnicas
e retomando as formas, aproximando-se, de certo modo, do ideário de Viollet-le-Duc. Para um
aprofundamento desses temas, ver KÜHL, Beatriz Mugayar. História e Ética na Conservação e na
Restauração de Monumentos Históricos. In. R. CPC, São Paulo, v.1, n.1, p. 16-40, nov. 2005/ abr.
2006. KÜHL, Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio Arquitetônico... op. cit., 2008. pp.81-100.
CARBONARA, Giovanni. Avvicinamento al Restauro – teoria, storia, monumenti. Milano: Liguori
Editore, 1997. pp. 393-439. SETTE, Maria Piera. op. cit., 2006. pp.183-199.
93 KÜHL, Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio Arquitetônico... op. cit., 2008. p.100.
94 Disponível em <http://normativos.confea.org.br/downloads/0083-08.pdf> Acesso em: 14
junho 2011.
95 Disponível em <http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaInicial.do>. Acesso em: 16
junho 2011. Para o entendimento da Carta de Veneza ver: KÜHL Beatriz Mugayar. Notas sobre a
Carta de Veneza. In. Anais do Museu Paulista, 2010, vol.18, n.2, pp. 287-320. Disponível em <http://
www.scielo.br/pdf/anaismp/v18n2/v18n2a08.pdf> Acesso em: 16 junho 2011.
96 KÜHL Beatriz Mugayar. Notas sobre... op. cit., 2010.
97 Segundo Beatriz Kühl, a Carta de Lisboa, cuja denominação é Carta de Reabilitação Urbana
Integrada de Lisboa (Disponível em <http://www.igespar.pt/media/uploads/cc/cartadelisboa1995.
pdf> Acesso em: 16 junho 2011) não é aceita por muitos profissionais no território português, visto
que seus conceitos são equivocados, como exemplo disso, admite-se reconstrução de edifícios.
KÜHL Beatriz Mugayar. Notas sobre... op. cit., 2010. p.299-300.
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possuem imensas contradições e oposições entre si, resultando numa série de
equívocos tais como:
manutenção: ato contínuo do conjunto de operações destinado a manter
em bom funcionamento a edificação como um todo ou cada uma de suas
partes constituintes, por meio de inspeções de rotina, limpeza, aplicação de
novas pinturas, reparos nas instalações elétrica e hidráulica, etc.
reparação: ato de caráter excepcional do conjunto de operações destinado
a corrigir anomalias existentes para manutenção da integridade estrutural
da edificação;

Esses termos, seguindo a Carta de Veneza, deveriam ser
enunciados como manutenção, conservação e restauro, e jamais como
”reparação”. Ao mesmo tempo em que se expõe essa definição de manutenção,
coerente com o artigo 4º da Carta de Veneza “A conservação dos monumentos
exige, antes de tudo, manutenção permanente”, e, segundo Beatriz Kühl, são
atos quotidianos de execução de pequenos reparos e substituições (substituir
telhas ou vidros quebrados, reparar condutores etc.), que podem ser feitos com
materiais iguais ou semelhantes aos originais (por não haver ruptura temporal
na percepção da obra), impedindo que a deterioração se acelere e adiando, ou
evitando intervenções de maior monta98, o conceito de reparação é entendido,
na referida resolução, como algo excepcional, sem delinear o que isso seria e de
que forma seria feita a ação.
No que se refere à reconstrução, a definição é conjunto de
técnicas baseado em evidências históricas indiscutíveis e destinado a construir
de novo uma edificação ou parte dela que se encontre destruída, em razão de
cataclismos ou guerras, ou que esteja na iminência de ser destruída e que possa
ser desmontada e transportada para local mais seguro. Segundo Beatriz Kühl,
[...] na visão de restauro como enunciada a partir de finais dos oitocentos e
reiterada na Carta de Veneza, não se “volta” a estado algum anterior; “vai-se”
em direção a uma renovada conformação que respeita as fases anteriores e as
próprias marcas da passagem do tempo. Note-se também que, com base nas
experiências do século XIX, reconstruções ao idêntico (ou de uma fase anterior
qualquer) não são ações admitidas no âmbito da preservação; no máximo,
são feitas anastiloses. O caráter de documento histórico dos bens culturais é
enfatizado e, por isso, não são reproduzíveis e não devem ser desnaturados.
Refazer um bem desaparecido equivale a falsificar um documento99.

O termo restauro é exposto como sendo o conjunto de ações
destinado a restabelecer a unidade da edificação do ponto de vista de sua
concepção e legibilidade originais, ou relativa a uma dada época, que deve ser

98 KÜHL Beatriz Mugayar. Notas sobre... op. cit., 2010. p. 308.
99 Ibidem. p.03.
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baseado em investigações e análises históricas inquestionáveis e utilizar materiais
que permitam uma distinção clara, quando observados de perto, entre original e
não original. Sabemos que esse conceito é derivado de uma ótica retrógrada em
relação ao campo disciplinar – como citado anteriormente – sendo discutido
ao longo de aproximadamente cinco séculos. Esse ponto de vista, do restauro
entendido como voltar a períodos anteriores, prevaleceu até o século XIX100. Essa
visão foi superada, por se entender que falsifica o documento arquitetônico, elide
toda a passagem da vida do artefato, transmitindo-o equivocadamente para as
futuras gerações, e segundo Mario dalla Costa, há uma urgente exigência da
cultura de prevenção, que é praticamente desconhecida. Adquirir essa cultura
de prevenção significaria enormes vantagens, tanto do ponto de vista econômico
quanto cultural, ainda mais veemente no âmbito cultural, visto que impediria
intervenções das reconstruções integrais e o re-projetar o ex- novo101.
A partir desse esclarecimento, parece que a seleção dessas
cartas como documentos-base da nossa legislação resulta de escolhas não
fundamentadas no real conhecimento do campo disciplinar, por não haver
consciência de que as cartas têm definições contraditórias entre si e não
parecem fundamentadas em critérios coerentes. A Carta de Lisboa não é
usada como referência em Portugal, onde é adotada a Carta de Cracóvia (Carta
Européia)102, que toma como fundamento a Carta de Veneza (documento-base
do ICOMOS, órgão consultor da UNESCO), como explicitado já no preâmbulo do
documento. A Carta de Lisboa define e admite:
f) Restauro de um edifício: obras especializadas, que têm por fim a
conservação e consolidação de uma construção, assim como a preservação
ou reposição da totalidade ou de parte da sua concepção original ou
correspondente aos momentos mais significativos da sua história.
g) Reconstrução de um edifício: qualquer obra que consista em realizar
de novo, total ou parcialmente, uma instalação existente, no local de
implantação ocupado por esta e mantendo, nos aspectos essenciais a
traça original.
h) Renovação de um edifício: qualquer obra que consista em realizar de
novo e totalmente um edifício num local anteriormente construído.

A Carta de Cracóvia define e admite:
Devem ser evitadas reconstruções de partes significativas de um edifício,
baseadas no que os responsáveis julgam ser o seu “verdadeiro estilo”. A
reconstrução de partes muito limitadas, com um significado arquitectónico

100 Idem.
101 SETTE, Maria Piera. op. cit., 2006. p. 187.
102 Disponível em < http://www.igespar.pt/media/uploads/cc/cartadecracovia2000.pdf> Acesso
em: 28 julho 2011.
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pode ser excepcionalmente aceite, na condição de se fundamentar, em
documentação precisa e irrefutável. Se for necessário para o uso adequado
do edifício, podem-se incorporar elementos espaciais e funcionais, mas
estes devem exprimir a linguagem da arquitectura actual. A reconstrução
total de um edifício, que tenha sido destruído por um conflito armado ou
por uma catástrofe natural, só é aceitável se existirem motivos sociais ou
culturais excepcionais, que estejam relacionados com a própria identidade
da comunidade local.

Pelas formulações, ligadas ao órgão consultor da UNESCO,
o ICOMOS, e de acordo com a Carta de Veneza (1964), cujos postulados são
reafirmados na Carta de Cracóvia (2000), reconstruções não são admitidas.
O fato de remetermos em nossos instrumentos normativos a documentos
com definições conflitantes, é extremamente problemático. A escolha desses
documentos parece ter sido feita sem o devido reconhecimento de suas
implicações, e a presença dessas contradições permite que se façam as
escolhas de soluções segundo a conveniência das circunstâncias, sem a
necessária coerência de critérios e uma fundamentação consistente, facultando
que qualquer tipo de ação, até mesmo as anistóricas, sejam plausíveis.
Outro ponto fundamental é o que se refere ao exercício
profissional do arquiteto e urbanista. É importante que o arquiteto seja o
responsável pela elaboração do projeto de restauro arquitetônico; note-se
que a restauração é um processo, necessariamente multidisciplinar, como
mencionado, que exige a articulação de variados campos. Não é o arquiteto o
único profissional a poder opinar e atuar nas fases de identificação, estudos,
processos de aprofundamentos cognitivos em relação ao bem; o arquiteto,
porém, deve assumir papel de destaque na fase de projeto, pois caberá a ele,
a partir de uma poética pessoal, elaborar solução que respeite e articule as
contribuições dos variados campos disciplinares por meio de uma solução
projetual que, como enfatiza Carbonara, prefigure e controle as alterações.
O arquiteto deve possuir formação histórica e técnica – de respeito pela
materialidade da obra, como alterada pelo tempo –, estudos esses sempre
pautados em trabalhos multidisciplinares, para entender a configuração da
obra e oferecer uma resposta projetual a contento.
A referida resolução considera arquitetos, arquitetosurbanistas, engenheiro-arquiteto e engenheiros habilitados a exercer as
atividades no campo disciplinar em questão:
Art. 4º Para efeito da fiscalização do exercício profissional consideram-se
habilitados a exercer as atividades especificadas no art. 3º os arquitetos,
arquitetos e urbanistas, engenheiros arquitetos e engenheiros contemplados
no Decreto nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933, diplomados em cursos
regulares e reconhecidos na forma da lei, conforme as Resoluções nº 218,
de 1973, e nº 1.010, de 2005.
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Além do conjunto legislativo referente ao ensino de Arquitetura
e Urbanismo, é importante destacar o reconhecimento da profissão perante o
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio da Classificação Brasileira de
Ocupações (CBO)103, em que os arquitetos-urbanistas pertencem a uma família
de ocupações, qual seja:
2141 - Arquitetos e urbanistas:
2141-05 - Arquiteto de edificações: Engenheiro arquiteto, Projetista
(arquiteto);
2141-10 - Arquiteto de interiores;
2141-15 - Arquiteto de patrimônio: Arquiteto de restauro, Arquiteto
restaurador, Conservador de edificações, Restaurador de edificações;
2141-20 - Arquiteto paisagista: Arquiteto da paisagem, Paisagista;
2141-25 - Arquiteto urbanista: Planejador urbano;
2141-30 – Urbanista.
Elaboram planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas
etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas, metodologias,
analisando dados e informações. Fiscalizam e executam obras e serviços,
desenvolvem estudos de viabilidade financeira, econômica, ambiental.
Podem prestar serviços de consultoria e assessoramento, bem como
estabelecer políticas de gestão.

Portanto, a atuação no campo disciplinar do restauro
arquitetônico no território brasileiro está delineada, perpassando por questões
jurídicas e o reconhecimento do Ministério do Trabalho e Emprego (com ressalvas
no que se refere aos conceitos do campo disciplinar), e está representada em:
regulamentação profissional do arquiteto-urbanista (1933), regulamentação
de um conselho que determina a fiscalização desse profissional (CREA), a
obrigatoriedade da disciplina dada pelas diretrizes curriculares [Portaria 1770 de
21 de dezembro de 1994 (revogada com poucas alterações pela Resolução CNE/CES
nº 6 de 02 de fevereiro de 2006 e revogada mais uma vez pela Resolução CNE/CES
número 02 de 17 de junho de 2010, alterando dispositivos da Resolução CNE/CES
nº 6/2006) e Parecer CNE/CES n.0 112/2005 – Diretrizes Curriculares Nacionais
do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo] e normativas [Resolução
n.o 1.010, de 22 de dezembro de 2005 (elenco das matrizes do conhecimento),
Decisão Normativa do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA) n.o 83 de 26 de setembro de 2008], que estabelece o conjunto de
definições, princípios, fundamentos e procedimentos.

103 Disponível em <http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloA-Z.
jsf> Acesso em: 14 junho 2011.
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Esse arcabouço nos oferece apoio para que possa haver, de
fato, o início de uma cultura preservacionista, com profissionais qualificados
para atuar no mercado de trabalho, alcançando soluções adequadas, que
respeitem os aspectos materiais, de configuração, documentais, memoriais
e simbólicos, assegurando o direito à memória. Isso é fundamental para que
elementos identitários e de conhecimento não sejam transmitidos, para esta
e para as futuras gerações, através de instrumental limitado ou deturpado,
prejudicando a transmissão do legado do passado, que é parte da identidade
de uma sociedade e oferece instrumentos para a compreensão do presente e
para o estabelecimento de propostas para o futuro.

1.2.2 Âmbito Internacional

No âmbito internacional, elencaremos a seguir os principais
documentos que tratam do ensino da Arquitetura no que se refere ao campo
disciplinar do restauro, destacando a importância na formação do arquitetourbanista contemporâneo.
Em 1993, o ICOMOS104 (International Council on Monuments
and Sites), descreve as “Linhas de Orientação sobre a Educação e a Formação em
Conservação de Monumentos, Conjuntos e Sítios Históricos” 105 reconhecendo
que dentro do campo disciplinar da conservação106 – como eles o conceituam
– é necessário haver colaboração no processo de intervenção de uma gama
de profissionais (interdisciplinaridade) com sólida formação e conhecimento

104 Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, sendo uma organização civil internacional
de consultoria ligada a Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura
(UNESCO). Disponível em <http://www.icomos.org.br/> e também <http://www.international.
icomos.org/home.htm> Acesso em: 17 junho 2011.
105 Disponível em <http://5cidade.files.wordpress.com/2008/03/linhas-de-orientacao-sobreformacao-em-conservacao.pdf >. Acesso em: 16 junho 2011.
106 As intervenções em bens de interesse cultural possuem várias denominações, como
manutenção, conservação e restauração. Atualmente existe uma linha de pensamento que,
retomando a querela do século XIX entre Ruskin e Viollet-le-Duc, opõe a conservação à restauração.
No entanto, os principais autores dessa linha reconhecem o restauro como campo disciplinar, mas
não a conservação. O uso da palavra conservação no texto do ICOMOS tem provavelmente relação
com autores de língua inglesa (em que se evita a palavra restauro, principalmente no Reino Unido,
ainda está muito associada às ações de seguidores de Viollet-le-Duc). É algo surpreendente
num documento do ICOMOS, que tem por base a Carta de Veneza, que está estruturada sobre
o restauro como campo disciplinar. Neste texto, consideramos que o campo disciplinar é o do
restauro. Ver: TORSELLO, B. P. Che cos’è il restauro. Nove studiosi a confronto. Venezia: Marsilio,
2005. e KÜHL Beatriz Mugayar. Ética e Responsabilidade...op. cit., 2009.
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no campo disciplinar, para que haja a garantia de um projeto adequado e a
transmissão para gerações futuras. Considera que há necessidade de uma
disciplina em comum para a orientação de uma formação condizente, e se
baseia nos princípios da Carta de Veneza, documento-base do ICOMOS. Porém,
essas Linhas de Orientações são destinadas aos cursos de especialização e não
à graduação; servem, contudo, como suporte para a definição dos conteúdos a
serem abordados nos cursos de graduação; demonstra, ainda, o interessante
desse Conselho Internacional pela formação do arquiteto-urbanista.
Interessante a recomendação da 5.a (quinta) linha de orientação:
As obras de conservação só devem ser entregues a pessoas competentes
nessas atividades especializadas. A educação e a formação para a
conservação devem produzir, entre uma variedade de outros profissionais,
conservadores que sejam capazes de:
a. ler um monumento, um conjunto ou um sítio e identificar o seu significado
emocional, cultural e utilitário;
b. compreender a história e a tecnologia dos monumentos, dos conjuntos ou
dos sítios para definirem a sua identidade, o plano para a sua conservação,
e interpretar os resultados desta investigação;
c. compreender o enquadramento de um monumento, de um conjunto ou
de um sítio, os seus conteúdos e vizinhanças, em relação a outros edifícios,
jardins ou paisagens;
d. encontrar e absorver todas as fontes de informação disponíveis, relevantes
para o monumento, conjunto ou sítio que está a ser estudado;
e. compreender e analisar o comportamento dos monumentos, conjuntos e
sítios como sistemas complexos;
f. diagnosticar as causas intrínsecas e extrínsecas da degradação, como
base para uma ação apropriada;
g. inspecionar e fazer relatórios inteligíveis para leitores não especialistas,
sobre monumentos, conjuntos e sítios, ilustrados por meios gráficos tais
como desenhos e fotografias;
h. conhecer, compreender e aplicar as convenções e recomendações da
UNESCO, do ICOMOS e outras Cartas, regulamentos e linhas de orientação
reconhecidas;
i. fazer julgamentos equilibrados baseados em princípios éticos, e aceitar a
responsabilidade pelo bem-estar do patrimônio cultural, a longo prazo;
j. reconhecer quando deve ser solicitado aconselhamento, e saber definir
as áreas que necessitam de estudo por especialistas diferentes, por ex.,
pinturas murais, esculturas e
objetos de valor artístico e histórico, e/ou de estudos sobre os materiais e
os sistemas;
k. dar parecer especializado sobre estratégias de manutenção, sobre
políticas de gestão e sobre o enquadramento da política para a protecção
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e preservação ambiental dos monumentos e dos seus conteúdos, assim
como dos sítios;
l. documentar os trabalhos executados e torná-los acessíveis;
m. trabalhar em grupos multidisciplinares, usando métodos saudáveis;
n. ser capaz de trabalhar com os habitantes, administradores e planejadores
para resolver conflitos e para desenvolver estratégias de conservação que
sejam apropriadas às necessidades, capacidades e recursos locais.

Incluem vários objetivos para que os profissionais do campo
tenham uma gama de princípios para atuar no exercício projetual, no que
se refere aos bens culturais, bens de interesse para preservação, e à cidade
preexistente, abordando a complexidade em todas as suas instâncias, tanto
arquitetônica quanto urbanística. Isso demonstra que o campo disciplinar do
restauro não é desvinculado internamento, sendo necessário abarcar todas
essas áreas.
Outro documento importante de 1996, da União Internacional
dos Arquitetos (UIA) e da UNESCO107, oferece recomendações para a formação
dos arquitetos e foi elaborado para ser aplicado em âmbito internacional. O
documento expressa várias considerações: logo no primeiro item menciona que
a arquitetura, a qualidade dos edifícios, a maneira como eles se relacionam com o
entorno, o respeito ao ambiente natural e construído, assim como ao patrimônio
cultural, coletivo e individual, são todas matérias do interesse público108; ou
seja, a preocupação com a memória coletiva dos grupos sociais, aos quais
pertencemos é de responsabilidade do arquiteto e,
conseqüentemente, há interesse público em assegurar que os arquitetos
estejam habilitados a compreender e expressar praticamente as
necessidades dos indivíduos, grupos sociais e comunidades, envolvidos no
planejamento espacial, nas práticas projetuais, na construção de edifícios,
assim como na conservação e reabilitação do patrimônio construído,
na manutenção do equilíbrio ambiental e no uso racional dos recursos
disponíveis109.

107 Work Programme Education: UIA/UNESCO Charter for Architectural Education, June 1996.
Disponível em <http://www.unesco.org/most/uiachart.htm> Acesso em: 16 junho 2009.
108 That architecture, the quality of buildings, the way they relate to their surroundings, the
respect for the natural and built environment as well as the collective and individual cultural
heritage are matters of public concern. Disponível em <http://www.unesco.org/most/uiachart.
htm>.Acesso em 18.06.2011. Tradução em português disponível em <http://www.fabbrica.arq.br/
site/publicacoes.php?id=14> Acesso em: 19 junho 2011.
109 That there is, consequently, public interest to ensure that architects are able to understand
and to give practical expression to the needs of individuals, social groups and communities,
regarding spatial planning, design organization, construction of buildings as well as conservation
and enhancement of the built heritage, the protection of the natural balance and rational utilization

74

Nesse mesmo documento, revisitado em 2005110, descrevem
que os docentes devem preparar os estudantes a formular novas soluções para o
presente e para o futuro, depois que se realizar o importante e complexo desafio
relacionado às causas da degradação social e funcional dos assentamentos
humanos.Para que esse tipo de recomendação surta efeito,devemos providenciar
uma boa formação tanto dos docentes, quantos dos profissionais arquitetos.
Isso deve ser iniciado no âmbito da graduação, “promovendo” o interesse pelo
campo do restauro, que depois deve ser estendido à atuação profissional.
Em março de 2011 houve uma reunião, na qual o referido
documento foi discutido. O relatório da UNESCO-UIA, Sistema de Validação para
a Educação em Arquitetura111 recomenda que, nos programas de estudo em
arquitetura, os estudantes devam adquirir habilidades em desenho, em vários
campos do conhecimento, para se tornar profissionais capazes de cumprir o
papel como generalistas e coordenar ações interdisciplinares. As habilidades
que se referem ao campo disciplinar do restauro se voltam também aos
estudos culturais e artísticos, de modo a ter habilidade e conhecimento ao agir
no ambiente preexistente, ao qual são atribuídos valores históricos e culturais
e nos temas correlatos à preservação do patrimônio construído112.
Em maio de 2004, foi elaborado em Viseu (Portugal), um
Manifesto sobre o Ensino de Arquitetura no século XXI, por meio do CEU
(Council for European Urbanism)113. É uma carta de princípios em que se afirma

of available resources. Disponível em <http://www.unesco.org/most/uiachart.htm> Acesso em: 19
junho 2011. Tradução em português disponível em <http://www.fabbrica.arq.br/site/publicacoes.
php?id=14> Acesso em 19 junho 2011.
110 Interessante ressaltar que essa carta está disponível em várias línguas, como o francês e
inglês (línguas oficiais), espanhol, italiano, alemão, russo, chinês, japonês, árabe, turco, koreano
e grego. Disponível em <http://www.uia-architectes.org/texte/england/Menu-7/3-bibliotheque.
html>. Acesso em: 16 fevereiro 2009.
111 UNESCO-UIA Validation System for Architectural Education – text adopted by the XXII UIA
General Assembly (Berlin, July 2002) – Document by 3 march 2011. Documento cedido gentilmente
pelo Prof. Dr. José Roberto Geraldine Júnior (Secretário de Finanças) da Associação Brasileira de
Ensino de Arquitetura (ABEA).
112 In their study programmes architecture studentes need to acquire design abilities, knowledge,
and skills in order to become architects that are capable of fulfilling their role as generalists who
can co-ordinate interdisciplinary objectives. Knowledge: Cultural and Artistic Studies – ability to act
with knowledge of historical and cultural precedents in local and world architecture; understanding
of heritage in the built environment. In. UNESCO-UIA Validation System for Architectural Education
– text adopted by the XXII UIA General Assembly (Berlin, July 2002) – Document by 3 march 2011.
p.8
113 Esse manifesto está no site oficial. Disponível em <http://www.ceunet.org/viseu.html>
Acesso em: 22 junho 2008, e também a versão traduzida para o português em <http://www.
vivercidades.org.br/publique222/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1090&sid=21> Acesso em:
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que os futuros profissionais, os arquitetos contemporâneos, devem estar
preparados para responder aos complexos desafios do século XXI, evidenciando
a necessidade de se trabalhar conjuntamente a Arquitetura e o Urbanismo.
Neste sentido, alguns princípios importantes foram enunciados:
»» Preservar e restaurar [regenerate] os recursos naturais e culturais
existentes;
»» Identificar os conhecimentos e as habilidades [skills] que constituem o
diversificado patrimônio da humanidade;
»» Construir cidades, vilas, povoados e áreas rurais [countryside] duradouros
e sustentáveis, contribuindo para a continuidade e coerência dos lugares;
»» Promover [facilitate] o engajamento cívico, a diversidade social e a
vitalidade econômica, associados à preservação dos ecossistemas e da
identidade local;
»» Pesquisar e aprender com as experiências bem sucedidas do passado, os
fracassos, e suas conseqüências imprevistas114.

Nesse sentido, percebe-se que há uma necessidade de um
empenho muito grande na esfera do ensino neste campo disciplinar, tanto
na graduação quanto na pós-graduação, para que tenhamos profissionais
aptos a exercerem esse papel na cidade contemporânea, como descrito nos
documentos supracitados.

1.2.3 As Técnicas Retrospectivas

As práticas de restauro iniciaram-se de maneira mais
sistemática no país com a criação do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico
Nacional (IPHAN, antigo SPHAN), em 1937, ainda que algumas iniciativas
existissem desde o século XIX e início do século XX115. No estado de São Paulo,

23 junho 2008.
114 Manifesto sobre o Ensino de Arquitetura no século XXI,traduzida por Mauro Almada. Disponível
<http://www.vivercidades.org.br/publique222/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1090&sid
=21> Acesso em: 23 julho 2008.
115 Para a estruturação da preservação no Brasil e para a formação dos órgãos, ver: ANDRADE,
Antonio Luiz Dias de. Um Estado completo que pode jamais ter existido. Tese de Doutorado.
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - USP, 1993. CHUVA, Márcia Regina Romeiro. Os arquitetos
da memória: sociogênese das práticas de preservação no Brasil (anos 1930-1940). Rio de Janeiro:
Editora UFRJ, 2009. FONSECA, Maria Cecília Londres. O Patrimônio em Processo. Trajetória Política
Federal de Preservação no Brasil. Rio de Janeiro, UFRJ/Minc/IPHAN, 1997. GONÇALVES, Cristiane
Souza. Restauração Arquitetônica: A experiência do SPHAN em São Paulo. – 1937-1975. São Paulo:
Annablume – FAPESP, 2007. MAYUMI, Lia. Taipa canela preta e concreto: estudo sobre o restauro
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houve tentativas da criação de um órgão do patrimônio desde meados da
década de 30 e a iniciativa encontrou condições de desenvolvimento no quadro
da valorização do patrimônio como objeto do turismo, somente no final da
década de 60. O projeto tornou-se Lei n.o 10.247 em 22 de Outubro de 1968,
criando o Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico, Arqueológico e Turístico
(CONDEPHAAT), promulgada por Abreu Sodré em dezembro do mesmo ano116.
No que se refere ao ensino de restauro, o IPHAN, junto com as escolas de
Arquitetura do estado de São Paulo, na década de 60 e 70 do século passado,
promoveu o amadurecimento das ideias preservacionistas dos futuros
profissionais completada pela prática, em estágios no “Patrimônio” 117.
Segundo Júlio Sampaio118, a falta de mão de obra especializada
no campo do restauro, no Brasil, no final da década de 60, impulsionou o IPHAN
a trazer especialistas para contribuir nos projetos de intervenção de edificações
e centros históricos. Assim, houve a colaboração de Michel Parent, Viana de
Lima e Limburg Stirum, entre outros especialistas da UNESCO, e resultou na
elaboração de relatórios contendo as diretrizes básicas para implementar os
projetos em algumas cidades, como Ouro Preto, São Luís, Paraty e Salvador.
Logo após a elaboração desses relatórios, em 1970 houve
o I Encontro de Governadores dos Estados Brasileiros119 que deu origem ao

de casas bandeiristas. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2008. RODRIGUES, Marli. Imagens
do Passado: a instituição do patrimônio em São Paulo, 1969-1987. São Paulo, UNESP/Imprensa
Oficial do Estado/CONDEPHAAT/FAPESP, 2000. RUBINO, Silvana. As Fachadas da História: os
antecedentes, a criação do Serviço do Patrimônio Histórico Nacional: 1937 a 1968. Dissertação de
Mestrado. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas UNICAMP, 1992.
116 KAMIDE, Edna H. M. e PEREIRA, Tereza C.R. E. Patrimônio Cultural Paulista: CONDEPHAAT,
bens tombados 1968-1998. São Paulo: Imprensa Oficial do estado, 1998. pp.11 – 12.
117 RODRIGUES, Marli. Imagens do Passado: a instituição do patrimônio em São Paulo, 19691987. São Paulo, UNESP/Imprensa Oficial do Estado/CONDEPHAAT/FAPESP, 2000. p. 29.
118 SPHAN/Pró-Memória, Restauração e Revitalização de Núcleos Históricos: análise face à
experiência francesa. Brasília: Ministério da Educação e Cultura, 1980. pp.32-33. Apud. SAMPAIO,
Júlio Cesar Ribeiro. A conservação na formação do arquiteto: o caso do curso de graduação em
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. In. I Jornada do Patrimônio
Cultural no Espírito Santo, 2006. Vitória, Anais, UFES, 2006. CD-ROM. p.4.
119 Segundo Júlio Sampaio, houve em 1971, o II Encontro de Governadores resultando
no documento “Compromisso de Salvador” iterando a proposta para implementar cursos
profissionalizantes, sugerindo a colaboração da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior – CAPES. A efetivação dos dois encontros deu origem ao Programa Cidades
Históricas – PCH, que, com orientação técnica do IPHAN realizou convênios com as Universidades
Federais de Pernambuco e Minas Gerais, propondo três cursos de conservação de bens imóveis
(especificamente para arquitetos), móveis (para técnicos de nível superior) e de mestres de obras. Os
dois primeiros foram de pós-graduação e o último, de nível médio. Todos capacitaram 119 técnicos.
In. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, Revista Planejamento & Desenvolvimento Suplemento Espacial: patrimônio histórico, S.i., S.e., S.d. p. 40. Apud. SAMPAIO, Júlio Cesar Ribeiro.
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“Compromisso de Brasília”120, em que se propõe,
Para remediar a carência de Mão de obra especializada nos níveis superior,
médio e artesanal, é indispensável criar cursos visando à formação
de arquitetos, restauradores, conservadores de pinturas, escultura e
documentos, arquivologistas e museólogos de diferentes especialidades,
orientados pelo DPHAN e pelo arquivo nacional os cursos de nível superior.

Segundo Lia Mayumi121, o CONDEPHAAT, por meio da Secretaria
de Esportes e Turismo e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo (FAU-USP)122, promoveu um convênio para a realização do curso
para arquitetos em Restauração e Conservação de Monumentos e Conjuntos
Arquitetônicos, que se realizou em 1974 (12 de agosto a 20 de dezembro de 1974,
no edifício da rua Maranhão em período integral)123. Mayumi aponta que esse
curso constitui um marco na história da preservação do patrimônio no Brasil,
por vários aspectos, dentre os quais: pela primeira vez, a discussão para uma
vasta gama de profissionais, do problema da conceituação do campo disciplinar
do restauro; difusão desse campo no meio acadêmico e profissional; e iniciou
um modelo de formação profissional. Foi o primeiro curso, em colaboração com
o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN) e a UNESCO, que
introduziu os conceitos de patrimônio cultural, mediante as aulas ministradas
pelo Hugues de Varinne Bohan, da UNESCO.124 Já no ano de 1978, a mesma
FAU-USP promove um curso de Especialização “Patrimônio Ambiental Urbano”,
organizado pelos professores Carlos A. C. Lemos (arquiteto) e Maria Adélia de
Souza (geógrafa), que contou com a presença dos professores: Milton Santos,
Ulpiano Bezerra de Menezes, Aziz Ab Saber, José Afonso de Souza, entre outros,
e convidados como James Fitch, da Universidade Columbia (NY), e Adriano La
Regina da Superintendência de Antiguidades de Roma125.

op. cit., 2006. p.5.
120 CURY, Isabelle (org). Cartas Patrimoniais. 2.a ed. Rio de Janeiro, IPHAN, 2000. p. 137-141.
Disponível em <http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaInicial.do> Acesso em: 21 junho
2011.
121 MAYUMI, Lia. Taipa canela preta e concreto: estudo sobre o restauro de casas bandeiristas.
São Paulo: Romano Guerra Editora, 2008. pp.148-155.
122 Contudo, em 1964, a FAU-USP organizou um curso de pós-graduação em Preservação e
Restauração de Monumentos, mas com objetivo diferente ao que se propunha esse curso, era
destinado somente aos docentes da faculdade com intuito de atender as exigências do Ministério
da Educação e Cultura. In. MAYUMI, Lia. op. cit., 2008. p.148.
123 A organização do curso e o conteúdo dado, ver: Ibidem. pp.149-152.
124 BAFFI, Mirthes I. S. O IGEPAC-SP e outros inventários da Divisão de Preservação do DPH: um
balanço. In. Revista do Arquivo Municipal/Departamento do Patrimônio Histórico, v. 204, 2006. pp.
169-191.
125 Ibidem.
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Após o desenvolvimento desses cursos126, de extrema
importância para formação de profissionais para atuarem no patrimônio
construído, foi efetivado, em 1981, um dos cursos mais importantes do país na
área, o “Curso de Especialização em Conservação e Restauração de Monumentos
e Conjuntos Históricos (CECRE)”, através de um acordo entre a Universidade
Federal da Bahia (UFBA), o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional
(IPHAN) e a UNESCO, sediado na Faculdade de Arquitetura da mesma
universidade, que se mantém até os dias atuais127.
A partir de então, o ensino de restauro arquitetônico passou
a se dar unicamente no âmbito da pós-graduação, não havendo grandes
discussões sobre a matéria na graduação. Importante salientar que um país
com grande extensão geográfica dispunha apenas de um curso, oferecido com
periodicidade regular, referente à restauração do patrimônio edificado.
Somente a partir da Portaria 1770/94 – como mencionado
– foi incluída, obrigatoriamente, no currículo mínimo a disciplina referente ao
campo disciplinar do restauro, com a denominação Técnicas Retrospectivas.
Essa denominação, um tanto quanto equivocada, deriva de um conceito adotado
por Leonardo Benévolo:
A conservação dos bens culturais, dos edifícios e dos centros históricos faz,
portanto, parte de um programa mais vasto: a manutenção e reabilitação
de toda a paisagem construída no passado distante e próximo. As técnicas
a que podemos chamar retrospectivas – de conservação,128 restauro,
reestruturação e reconstrução dos artefactos – têm um peso cada vez a
maior em relação à produção contemporânea129.

Contudo, a Portaria 1770/94 refere-se, segundo Maria Elisa
Meira, a quatro tipos de família pertinentes ao campo de conhecimento Técnicas
Retrospectivas, conceituado por Leonardo Benévolo:

126 Segundo Lia Maymi, o curso de 1974 foi organizado em Recife em 1976, Belo Horizonte
em 1978 e Salvador em 1980, dando origem ao Curso de Especialização em Conservação e
Restauração de Monumentos e Conjuntos Históricos (CECRE).
127 SAMPAIO, Júlio Cesar Ribeiro. op. cit., 2006. Vitória, p.05.
128 Neste caso a palavra ripristino foi traduzida por conservação, porém a tradução correta
seria repristinar ou refazer.
129 BENEVOLO, Leonardo. A cidade e o Arquitecto [tradução: Rui Eduardo Santana Brito].
Lisboa: Edições 70, 2006. p. 146. Porém foi utilizada, também, a versão original do livro: Benevolo,
Leonardo. La città e l’architetto. Roma: Editori Laterza, 1984. pp.190-191. Tradução nossa. La
conservazione dei beni culturali, degli edifici e dei centri storici fa parte dunque di un programma
più vasto: la manutenzione e la riabilitazione di tutto Il paessagio costruido nel passato lontano e
vicino. Le tecniche che possiamo chiamare retrospettive – di ripristino, restauro, ristrutturazione e
ricostruzuone dei manufatti – hanno un peso sempre crescente nella produzione contemporanea.
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Conservação: isto é, uma série de obras cujo fim é unicamente consolidar
um artefacto, garantir o seu tempo de duração, pôr de lado as intervenções
inadmissíveis, enfim, poupá-las às injúrias do tempo, subordinando a esse
objectivo, ou mesmo eliminando, qualquer uso moderno.
Restauro: isto é, uma série de obras destinadas a consolidar um artefacto
e a eliminar as modificações incompatíveis introduzindo, porém outras
modificações compatíveis com a estrutura originária, para garantir um uso
moderno ou igual ou análogo ao antigo.
Restruturação: isto é, uma série de obras que conduzem à transformação de
um artefacto, conservando algumas partes, substituindo ou acrescentando
outras, para permitir uma maior variedade de usos modernos, que
correspondem ou não aos antigos.
Reconstrução: quando o artefacto originário foi destruído e se deseja
substituí-lo por uma réplica, individual ou referida a um tipo recorrente,
para obter, a um nível superior, a conservação, o restauro ou a restruturação
de que o artefacto faz parte130.

A escolha da dicção “Técnicas Retrospectivas” parece fortuita,
pois foi um tipo de proposição que não teve repercussão no território italiano,
ambiente fortemente contrário ao conceito da reconstrução. Todo o sistema de
tutela e de ações em bens culturais é contrário à repristinação e à reconstrução,
por se caracterizarem como atos anistóricos, discordantes em relação ao
entendimento que se tem do campo disciplinar no país. Desse modo, é estranho
que se faça uma escolha do gênero, por meio de uma proposta que não tem
ressonância em seu próprio ambiente cultural131.

130 Tradução nossa. BENEVOLO, Leonardo. op. cit., 2006. p. 144. Segundo a publicação original
de Leonardo Benevolo: Benevolo, Leonardo. op. cit., 1984. p.188. Il ripristino, cioè una serie di opere
intese unicamente a consolidare un manufatto, a garantirne la durata, a togliere le alterazioni
inammissibili, insomma a sottrarlo alle ingiurie del tempo, subordinando a questo scopo o
anche eliminando ogni uso moderno. Il restauro, cioè una serie di opere intese a consolidadre un
manufatto, e a eliminare le modifiche incompatibili, introducendo però altre modifiche compartibili
com la sua struttura originaria, per assicurare un uso moderno uguale o analogo a quello antico. La
ristrutturazione, cioè una serie di opere che conducono a trasformare un manufatto, conservando
alcune parti, sostituendo o aggiungendone altre, per consentire uma maggior varietà di usi
moderni, corrispondenti o no a quelli antichi. La riconstruzione, quando il manufatto originário è
stato distrutto e si desidera sostituirlo con una replica, individuale o riferita a un tipo ricorrente,
per ottenere a um livello superiore il ripristino, il restauro o la ristrutturazione dell’inseme, di cui il
manufatto fa parte.
131 No ambiente italiano o Ministero per i beni e le Attività Culturali é o responsável pela gestão
do patrimônio cultural e ambiental, com o objetivo de assegurar a organização da tutela no
âmbito nacional (Disponível em <http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/
MenuPrincipale/Ministero/index.html> Acesso em: 01 agosto. 2011). O Decreto 26 de maio de
2009, n.87 (Disponível em <http://www.ambientediritto.it/legislazione/beni%20culturali/2009/
dm_2009_n.87.htm> Acesso em: 01 agosto 2011, define que por restauro se entende a intervenção
direta sobre o bem através de uma operação complexa com a finalidade da integridade material e
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Por meio desse aparato conceitual e legislativo, descrito
acima, fundamentado em conceitos alheios à restauração – entendida como
campo disciplinar e, portanto, com conceitos e métodos que lhe são próprios –,
é produzida, consequentemente, uma série de deformações e interpretações
equivocadas, como será visto adiante. A repercussão prática disso isso pode
ser vista em várias intervenções atualmente no país e, também, na cartilha
desenvolvida, em 2008, pelo CREA-SP, com o objetivo de apresentar propostas
exequíveis aos profissionais ligados ao sistema Confea-Crea132, voltada a
vários setores da sociedade, tais como: sociedade civil organizada, intuições de

da recuperação do bem com o intuito da proteção e a transmissão dos seus valores culturais (per
restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate
all’integrita’ materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione
dei suoi valori culturali); o Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro antigo Istituto
Centrale di Restauro (Disponível em <http://iscr.beniculturali.it/index.php?option=com_
frontpage&Itemid=1> Acesso em: 01 agosto 2011), foi fundado em 1939 por Guilio Carlo Argan e
Cesare Brandi e estabelece o exemplo para a atuação nos bens culturais em todo o país, sendo
totalmente condenado a prática da repristinação e dos refazimentos. Brandi dizia que era a pior
heresia do restauro (CARBONARA, Giovanni. Architettura e Restauro. In. Forum di Valle Giulia, 11 de
novembro de 2003), e concebia que, para poder atuar, de fato, nos bens culturais, era necessária
a formação do profissional, a quem tinha responsabilidade do restauro (BASILE, Guiseppe. Breve
perfil de Cesare Brandi. In Desígnio – Revista de História da Arquitetura e Urbanismo – FAU-USP,
n. 6. set. 2006. p.50.). O instituto prossegue segundo as indicações teóricas e metodológicas
traçadas por Cesare Brandi, desde sua fundação, que entende que o restauro 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 ao futuro (BRANDI, Cesare.
Teoria da Restauração [tradução Beatriz Mugayar Kühl]. Cotia: Ateliê Editorial, 2004. p.30). Brandi
enfatiza aspectos importantes como o caráter multidisciplinar do projeto de restauro, em que
jamais a decisão pode ser individual para não incorrer em arbitrariedades. Ressalta também a
importância de uma formação adequada para atuar no campo disciplinar específico do restauro,
pois dizia que se o restaurador tiver uma formação dentro de um ateliê (como acontecia antes)
poderá confundir-se com um artesão, ou um falsário. Dada a importância relacionada à formação
do restaurador, o espaço de formação se configura também como um espaço para inovações
experimentais, cujos resultados deverão ser postos à disposição de todos que se interessarem.
Sintetizando, é dado enorme mérito à inter-relação entre a pesquisa científica, atividade
operacional e didática para desempenhar o papel de restaurador. Segundo Brandi, a atuação
de restauro deve afastar-se de atos arbitrários, filiando-se ao pensamento crítico e às ciências,
evitando, assim, procedimentos baseados unicamente no empirismo, e devem-se respeitar os
aspectos históricos e as várias fases por que passou o monumento ao longo de sua vida, sem
retornar a nenhum estado anterior. Restauro é um ato crítico, ou seja, antes de qualquer tipo de
intervenção que se faça num bem cultural, é necessário ancorar a ação nos campos disciplinares
afeitos à restauração, como história, filosofia, sociologia, etc.(KÜHL, Beatriz Mugayar. História e
Ética na Conservação...op. cit. 2006. p. 35). Para uma compreensão sobre a teoria brandiana, ver
KÜHL, Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio Arquitetônico...op. cit. 2008. pp.59-115 e sua
repercussão no cenário brasileiro.
132 GHIRARDELLO, Nilson, SPISSO, Beatriz FARIA, Gerson Geraldo Mendes [et al.]. Patrimônio
histórico: como e por que preservar. Bauru: Canal 6, 2008.
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ensino, estudantes, comunidade geral e seus representantes municipais como
o executivo e legislativo133.
O que é conservação? São processos que visam à manutenção do
patrimônio, sem alteração de suas características, de modo a preservar
seu significado cultural. Conjunto de intervenções e, posteriormente, de
controle do estado de equilíbrio das estruturas e dos materiais, dentro de
padrões considerados regulares e compatíveis com as condições presentes
e favoráveis à identidade da edificação ou da obra de arte, não pretendendo
retornar o objeto ao estado original.
Qual o significado de reconstrução? É o restabelecimento exato do estado
anterior conhecido de um bem. Admite o uso de materiais diferentes dos
originais, sejam novos ou antigos.
O que é restauração? A restauração é um conjunto de atividades que visa
a restabelecer o estado original ou próximo deste e anterior aos danos
decorrentes da ação do tempo, ou do próprio homem em intervenções que
descaracterizam um bem imóvel ou móvel. A restauração visa a garantir
a permanência de um testemunho físico e real de época passada para
gerações futuras. Os processos de restauração são orientados por posturas
consolidadas em cartas patrimoniais134.

Existe falta de clareza nos conceitos supracitados,
principalmente por não se entender o papel das diversas Cartas Patrimoniais,
as diferentes origens e destinações dos documentos. Ao mesmo tempo em que
é admitido o conceito de conservação em que não se tem a pretensão de “voltar”
ao estado original, consentem-se reconstruções, o restabelecimento exato
do estado anterior conhecido de um bem, admitindo a utilização de materiais
diversos ao original. Beatriz Kühl explica com muita clareza que as reconstruções
ao idêntico (ou de uma fase anterior qualquer) não são ações admitidas no
âmbito da preservação135, como consolidada ao longo dos séculos. Cita a Carta
de Burra, que admite reconstruções, mencionado, porém, que esse documento
do ICOMOS-Austrália, não é referendado pela Assembléia Geral do ICOMOS, por
admitir reconstruções e por definir restauro como a volta a um estado anterior,
algo em contradição explícita com as definições da Carta de Veneza, que é o
documento-base do ICOMOS. Mesmo problema que pode ser detectado na
definição de restauro da Cartilha como um conjunto de atividades que visa a
restabelecer o estado original ou próximo deste e anterior aos danos decorrentes
da ação do tempo. Esse tipo de visão de restauro foi o que imperou ao longo do
século XIX, sendo um os principais expoente Viollet Le Duc, em que o intuito era

133 GHIRARDELLO, Nilson, SPISSO, Beatriz FARIA, Gerson Geraldo Mendes [et al.]. op. cit., 2008.
p.11.
134 Gifo nosso. Ibidem. p.26.
135 KÜHL Beatriz Mugayar. Notas sobre... op. cit.,. p.293.
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atingir um estado completo idealizado, não respeitando as várias fases da obra,
ao contrário, sacrificado-as e não preservando, portanto, as estratificações do
tempo. Hoje em dia esse tipo de ação é, do ponto de vista teórico do restauro,
inadmissível, justamente por ser colocar à margem da história, considerando o
tempo como reversível e deformando os documentos.
Diante desses conceitos presentes na Cartilha, nota-se
a urgência de elaborar discussões pautadas nos instrumentos do campo
disciplinar, pois, como nota Maria Elisa Meira essa matéria é de capital
importância na formação, nas responsabilidades e nas competências do
profissional arquiteto-urbanista para atuar no exercício projetual.
reforça na escola as preocupações com o ambiente de vida, ressaltando os
aspectos que a sociedade espera ver atendido e que pertencem ao domínio
da competência do arquiteto e urbanista. Constituindo-se como campo de
conhecimento essencial, as tarefas relativas às técnicas retrospectivas
ganham destaque entre as demais, posicionando-se num conjunto de
atividades antes privilegiadas. Essa nova posição permite rever o quadro
atual dos cursos de arquitetura e urbanismo, em que os temas ligados a
novas construções predominam, ocupando a maior parte do tempo do
estudante136.

No XI Congresso Nacional da Associação Brasileira de Ensino
de Arquitetura e Urbanismo e no XVII Encontro Nacional Sobre o Ensino de
Arquitetura e Urbanismo, que aconteceu no Rio de Janeiro em 2001137, foram
deliberadas algumas posturas a serem adotadas, em que está evidente a
importância de uma formação de base adequada, no que se refere às questões
do patrimônio, e o início do entendimento, de fato, da necessidade do ensino do
campo disciplinar do restauro no âmbito da graduação:
5.3. Orientação para que as Técnicas Retrospectivas contemplem as áreas
de teoria e história, tecnologia e projeto;
5.4.quanto à abordagem do universo concernente às Técnicas Retrospectivas,
que essa “postura” esteja explícita e necessariamente contida nos projetos
pedagógicos dos cursos, e, como tal, não seja competência de uma única
disciplina, quanto mais só tecnologia;

136 Esclarece que esse é o único artigo que aborda o ensino de Técnicas Retrospectivas no âmbito
da importância na formação do arquiteto-urbanista. MEIRA, Maria Elisa. Técnicas Retrospectivas:
manutenção e reabilitação da paisagem construída. In. OLIVEIRA, I. C. E. (Org.); PINTO, V. P. (Org.).
A Educação do Arquiteto e Urbanista: diretrizes, contexto e perspectivas. Piracicaba: Editora da
Universidade Metodista de Piracicaba, 2001, pp. 39-44. Apud. SAMPAIO, Júlio Cesar Ribeiro. op.
cit., 2006. Vitória, Anais, UFES, 2006. CD-ROM.
137 XI CONABEA & XVII ENSEA - Técnicas Retrospectivas: Manutenção e Reabilitação da Paisagem
Construída. Rio de Janeiro, 2001.
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5.8. envolvimento de diferentes disciplinas, visando elaboração,
materialização e normatização dos projetos de intervenção no meio
urbano.

A disciplina de Técnicas Retrospectivas, como estruturada
em nossa legislação, abrange todas as áreas do conhecimento no que
concerne à formação do arquiteto: Teoria, História, Tecnologia, Projeto e
Urbanismo. A orientação é que a matéria seja contemplada não somente em
uma única disciplina e, sim, que abarca outras disciplinas de vários campos do
conhecimento.
Num primeiro momento, a disciplina deveria ter um cunho
de fundamentação teórica, pois é a base para que a ação prática se dê de
modo coerente e fundamentado. A teoria não é “uma instrumentação abstrata
e confusa, mas a dimensão absoluta mais ampla e genuína do concreto e do
prático”, contudo é a dimensão exata que legitima a concretização e a prática138.
Segundo Gramsci, um especialista conhece seu ofício não apenas praticamente,
mas também teórica e historicamente. Ele não só pensa com maior rigor lógico,
como maior coerência, com maior espírito de sistema do que os outros homens,
como conhece também a história da sua especialidade139; ou seja, os saberes
pautados na fundamentação teórica resultam em soluções que orientaram
à aplicabilidade na práxis. Portanto, a disciplina Técnicas Retrospectiva deve,
ou deverá, perpassar obrigatoriamente pelas matérias de Teoria e História
(primeiramente), Urbanismo, Projeto e Tecnologia como forma de utilizar
seus conhecimentos adquiridos empregando nos exercícios projetuais, tanto
acadêmicos quanto no mercado de trabalho.

138 Essas colocações, de Renato Rizzo, foram citadas por Beatriz Mugayar Kühl, Teoria da
Restauração e patrimônio Industrial: razões para um diálogo. O original está em: RIZZO, Renato.
L’inconsapevolezza: forma della dimenticanza. In. SEVERINO, Emanuele. Tecnica e Architettura.
Milano: Raffaello Cortina Editore, 2003, p.24. A palestra de Kühl proferida para II Encontro
Nacional sobre Patrimônio Industrial – da industrialização à desindustrialização: perspectivas
para o resgate e conservação do Patrimônio Industrial realizada em 18 de junho de 2009, no Centro
Universitário Belas Artes em São Paulo.
139 GRAMSCI, A. A Concepção da Dialética da História. Rio de Janeiro: Civilizações Brasileira,
1991. p.34. Apud MEIRA, Maria Elisa. op. cit., 2001, pp. 39-44.
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capítulo 2
O campo disciplinar do restauro e o ensino

O campo disciplinar do restauro e o ensino

Fate che l’architetto ritorni artista: cavatelo da Scuola di Applicazione per gli
ingegneri; educatelo negli Istituti di Belli Arti; nutritelo di quel tanto di scienza
che gli basta per architettuare, mas non lo soffocate di dottrina indigesta, non
gli mortificate la fantasia.
BOITO, Camillo1

2.1. A autonomia do campo do restauro2

A conformação da restauração como campo disciplinar3
autônomo é algo considerado moderno, sendo diretamente relacionado à
percepção de ruptura entre passado e presente4 – com raízes no Renascimento

1 BOITO, Camillo. Questioni pratiche delle belle arti. Milano: Hoepli, 1893. p.353.
2 Cabe aqui ressaltar que, esse sub-capítulo expõe colocações de temas já consolidados na
historiografia do restauro. Portanto, será feita uma análise de bibliografia, examinando autores
que, em variadas publicações, corroboram essa visão de campo disciplinar autônomo.
3 A noção de “campo disciplinar” – como abordada em todo o decorrer da pesquisa – é entendida
a partir das formulações de Pierre Bourdieu. Compreende-se a partir do ponto de vista da
interdisciplinaridade, que é o lugar que se determina princípios e critérios, ou seja, é o “espaço
fisico”, segundo Bourdieu, para expor uma disciplina especifica como o campo de estudos. Ver:
BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da Ciência – por uma sociologia clínica do campo científico. São
Paulo: UNESP, 2003. BOURDIEU, Pierre. O Campo Científico. In ORTIZ, Renato (org.) Pierre Bourdieu
– Sociologia. São Paulo: Editora Ática, 1983. pp.122-155. BOURDIEU, Pierre. As regras da Arte –
gênese e estrutura do campo literário. São Paulo: UNESP, 2003. (Agradeço a Fernando Atique a
gentileza das indicações).
A etimologia da palavra disciplinar: disciplina – do Latim discipulus, “aquele que aprende”, do verbo
discere,“aprender”. De discipulus veio disciplina,“instrução, conhecimento, matéria a ser ensinada”.
Gradualmente se agregou um novo significado, o de “manutenção da ordem”, que é necessária para
fornecer instrução.O verbo discere tem relação com docere, “ensinar”. Este, por sua vez, teve uma
grande progênie, como: douto, (de doctus, “o que foi instruído”, logo, “pessoa erudita”); doutor (de
doctor, “aquele que ensina”); doutrina (de doctrina, “ensino, sistema de idéias filosóficas, religiosas,
científicas”), documento (de documentum, “lição, ensino, admoestação”). Disponível <http://
origemdapalavra.com.br/palavras/disciplina/> Acesso em: 10 agosto 2011.
4 Segundo Anna Lucia Maramoti, o nascimento do campo disciplinar se dá fundamentalmente
no âmbito do pensamento filosófico-teórico, na consciência histórico-intelectual das raízes
do historicismo. O historicismo é a consciência de que a história não volta atrás – o tempo não
retorna, é um vetor linear e implica que cada momento é único, individual e irreproduzível. Não
é possível (re) percorrer um momento do passado, e esse passado constitui memória, que nos
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italiano – na crítica moderna dos séculos XVIII e XIX5, e passa a se caracterizar
como tal, quando as ações sobre os bens culturais aferem razões afastadas do
pragmatismo (de uso e econômico6) – que predominou por séculos – e assume
características particulares, regulamentando princípios e critérios próprios
(referenciais teóricos, metodológicos, técnicos e operacionais), e passa a ser
entendido como “ato de cultura de um presente histórico”7, como evidenciado
por Renato Bonelli.
Desse modo, são estabelecidos percursos para alcançar os
objetivos da preservação, ditados pelas razões pelas quais se preserva: por
razões culturais – pelos aspectos formais, documentais, simbólicos e memoriais
–, por razões científicas – pelo fato de os bens culturais serem portadores de
conhecimento em vários campos do saber –, e por razões éticas – por não se ter o
direito de apagar os traços de gerações passadas e privar as gerações presentes
e futuras da possibilidade de conhecimento de que esses bens são portadores8.

deixou testemunhos que devemos entender e compreender; dessa noção surge o restauro: uma
“restituição” que se aproxima da possibilidade de o passado permanecer no presente, mantendo
seus legados para as gerações que estão por vir. In. Notas de aulas da disciplina Teoria e Storia
del Restauro, ministrada pela Profa. Dra. Anna Lucia Maramotti, Università degli Studi di Ferrara,
Facoltà di Architettura, l’anno 2004/2005. 21.09.2004.
5 CARBONARA, Giovanni. Avvicinamento al Restauro. Napoli: Liguori, 1997, p. 271. Segundo Mario
dalla Costa e Lisa Accurti, no século XVIII já estavam presentes muitas das problemáticas do
campo; havia a idéia de continuidade e reconstrução, restabelecendo ideários do século XVI,
em que a substituição das partes faltantes, no caso de degradação era um ato legitimo para
“voltar” ao modelo primitivo que se perdeu. COSTA, Mario dalla, ACCURTI, Lisa. Complementi di
restauro architettonico. Torino: Celid, 2004. p. 27. Para estudos pormenorizados desse período, ver:
CASIELLO, Stella (a cura di). La Cultura del restauro – teorie e fondatori. Venezia: Marsilio Editori,
1996. pp.13-34.CARBONARA, Giovanni. Avvicinamento al Restauro. Napoli: Liguori, 1997, pp. 49100. KÜHL, Beatriz Mugayar. Arquitetura do ferro e arquitetura ferroviária em São Paulo. Reflexões
sobre a sua preservação. São Paulo: Ateliê Editorial / FAPESP / Secretaria da Cultura, 1998.
pp.179-186. COSTA, Mario dalla, ACCURTI, Lisa. Complementi di restauro architettonico. Torino:
Celid, 2004. pp. 27-40. SETTE, Maria Piera. Il Restauro in Architettura: quadro storico. Torino: UTET,
2006. pp.3-36. CASIELLO, Stella (a cura di). Verso una storia del restauro – dall’ettà classica al
primo ottocento. Firenze: Alinea, 2008.
6 CARBONARA, Giovanni. Avvicinamento al Restauro. Napoli: Liguori, 1997, p. 271 e KÜHL Beatriz
Mugayar. Ética e Responsabilidade Social na Preservação do Patrimônio Cultural. Palestra
Proferida na abertura do XIII Congresso ABRACOR “Preservação do Patrimônio Cultural: Ética e
Responsabilidade Social”. Porto Alegre, 13 de abril de 2009.
7 BONELLI, Renato. Architettura e restauro. Venezia: Neri Pozza Editore, 1959, capítulo
introdutório, Il restauro come forma di cultura, pp. 13-29. CARBONARA, Giovanni. Avvicinamento
al Restauro. Napoli: Liguori, 1997, pp. 271-284. KUHL, Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio
Arquitetônico da Industrialização. Problemas teóricos de restauro. Cotia: Atelie /FAPESP, 2009, pp.
59-80. PANE, Roberto. Attualità e dialettica del restauro. antologia a cura di M. Civita, Chieti, s.
e.,1987, Il restauro dei monumenti e la chiesa di S. Chiara a Napoli. pp. 23-37.
8 KÜHL Beatriz Mugayar. Ética e Responsabilidade Social na Preservação do Patrimônio Cultural.
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Segundo Beatriz Kühl9, o processo para o entendimento do
restauro como forma de cultura está ligado às mudanças ocorridas das relações
entre uma dada cultura e seu passado; como Bonelli10 afirmava, o restauro é um
processo crítico e criativo (um é inerente ao outro), em que a referência cultural
e a concepção arquitetônica se encontram e se sustentam na consciência
histórica, na noção de distinção entre o passado e o presente, em que o
pensamento crítico permite definir o antigo, reportando-o para dimensão real
da história. Essas reflexões críticas deram bases para a forma como o restauro
é entendido hoje em dia.
Carbonara expõe que o “ato de cultura” foi impulsionado
pelas necessidades “espirituais” e “memoriais”, não como de conveniência, de
uso e econômico. Entende-se que cultura significa valores que perduram no
tempo na longa duração, não sendo algo transitório e nem mutável de maneira
abrupta. Restauro é um ato que se volta à conservação e à transmissão dos
bens ao futuro; a primeira tarefa a ser desenvolvida é o reconhecimento das
qualidades de que o bem é portador, ou seja, se o bem possui “valores” – nos dias
de hoje de natureza muito variada, abarcando aspectos formais, documentais,
memoriais ou simbólicos – que podem ser transmitidos. Isso, por sua vez, pode
ser compreendido através dos conceitos brandianos – o reconhecimento da
obra de arte definindo-os como documento (atribuição dos valores) e imagem
(questão formal – estética)11.
Para Bonelli12, o restauro é atividade na qual a cultura como
um todo opera, de modo pleno, e tem repercussões na arquitetura atual,
evidenciando a compreensão do passado e o conhecimento do momento
histórico. Se a sociedade não levar em conta o restauro como ato de cultura –
pois a avaliação da concepção formal da obra repercute na ação crítica coerente
das instâncias culturais –, a ação vai resultar insuficiente não apenas do ponto
de vista deotonlógico, etimológico e ontológico, mas também explicitará a falta
de uma completa visão e compreensão da realidade, por ter ignorado e abolido a
exigência formal e expressiva, sem a qual não é possível viver verdadeiramente:
nas palavras de Bonelli, desse modo não é possível ter a vida espiritual.

Palestra Proferida na abertura do XIII Congresso ABRACOR “Preservação do Patrimônio Cultural:
Ética e Responsabilidade Social”. Porto Alegre, 13 de abril de 2009. p.2.
9 KUHL, Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização. Problemas
teóricos de restauro. Cotia: Atelie /FAPESP, 2009, pp. 59-80.
10 BONELLI, Renato. op. cit., 1959. pp. 13-29.
11 CARBONARA, Giovanni. Avvicinamento... op. cit., 1997, p. 272.
12 BONELLI, Renato. op. cit., 1959. pp. 13-29.
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O restauro é ação cultural, é de natureza cultural, como
expõem Bonelli e Carbonara. Esse enraizamento na esfera cultural faz
com que o restauro tenha critérios e princípios que lhe são próprios, com as
consequentes metodologias, técnicas e formas operacionais. A intervenção
não pode prescindir – além dos critérios e métodos próprios ao campo – da
regulamentação, das normativas existentes, também no que respeita a planos
diretores e outros instrumentos do planejamento urbano, e tampouco pode
ignorar os aspectos sociais, econômicos e jurídicos13.
Bonelli, em 1959, já demonstrava uma grande preocupação
com as dificuldades derivadas de uma forma de ver o mundo extremamente
pragmática, encerrada numa concepção de utilidade e de economia, de
hedonismo e consumo, em entender os valores da arquitetura, do ambiente
e de várias outros fatores associados. Questiona, inclusive, se a humanidade
está exaurindo a necessidade que até então tinha da arte e se renunciou a
formas de expressões artísticas. Preocupado com a dissociação crescente
entre sociedade e cultura, o autor acredita que cabe à cultura enfrentar o árduo
problema de transpor essa fenda e reinserir na vida dos grupos sociais as
atividades culturais, entre elas a restauração dos monumentos e a preservação
ambiental14.
Quando se trata de restauro de bens culturais compreendido
na sua concepção moderna (e alargada do tema), segundo Pane15, devemos
ter em mente que não podemos restaurar todas as edificações de interesse
histórico-artistico, pois requer coerência na escolha desses bens. Os critérios
de escolha serão determinados através de uma minuciosa análise, em que há
necessidade de confrontar as questões que o bem suscita para vários campos
do saber, como a filosofia e a estética. Esses confrontos trazem benefícios para
o início de uma vida cultural, ou seja, entender que o restauro, de fato é um ato
prevalentemente cultural.
Restauro nasce como processo de compreensão e valorização
da obra artística e arquitetônica, e foi definido como “juízo crítico em ação”
(Brandi e Philippot)16; ou seja, é método e ato operacional resultante de processo
crítico, pautados no juízo critico, indispensáveis para tomadas de decisões
referente ao bem a ser restaurado. Salienta-se que o restauro não é um campo

13 BONELLI, Renato. op. cit., 1959. p.21.
14 Ibidem. pp.28-29. Essas afirmações foram descritas por Bonelli em 1959, e são extremamente
atuais, principalmente no que se refere à situação hoje no Brasil com os tratos dos bens culturais.
15 PANE, Roberto. Attualità e dialettica del restauro, antologia a cura di M. Civita, Chieti,s.e.,1987,
Il restauro dei monumenti e la chiesa di S. Chiara a Napoli. p. 23.
16 CARBONARA, Giovanni. Avvicinamento...op. cit.,1997, p. 274.
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isolado de outros campos do conhecimento; pelo contrário, é inevitavelmente
multidisciplinar. É notável a complexidade desse campo17, no qual nos
deparamos com vários temas a serem enfrentados, tais como: a formação dos
profissionais (tema tratado no primeiro capítulo), a regulamentação profissional;
as técnicas de intervenção a serem adotadas (que devem ser resultado de
criteriosas análises desenvolvidas por vários campos profissionais, abrangendo
engenharia, biologia, física, química etc.); as ações práticas; e, principalmente,
as discussões teóricas, em que a reflexão sobre os preceitos são essenciais
para as tomadas de decisões sobre as intervenções (como supracitado), para
que não as tornem arbitrárias18.
Como citado anteriormente, e (re) afirmando as colocações de
Beatriz Kühl, o campo disciplinar passa a ser entendido como tal quando as
ações se afastam do pragmatismo, ou seja, os motivos de ordem prática deixam
de ser preponderantes – apesar de no Brasil ainda predominarem – e passam
a ser coexistentes, tendo caráter indicativo e não determinante19. Os motivos de
ordem prática são meios para preservar o bem, mas não a finalidade, em si,
da ação, que é ditada pelas razões pelas quais preservamos, que, por sua vez,
definem os princípios e critérios que guiam o restauro. Para o entendimento
dessas colocações, Beatriz Kühl20 remete às análises de Emanuele Severino21,
de modo a compreender de modo mais claro a diferença entre algo (no caso o
uso de obras arquitetônicas) ser meio ou finalidade:
Para aqueles que não percebem a diferença entre o uso como meio para
se preservar, para muito talvez mais compreensível, que “comer para viver
é algo diverso de viver para comer” 22. Ninguém nega a importância da
alimentação para a sobrevivência humana, assim como ninguém no campo
da restauração nega o papel do uso para que uma obra arquitetônica
continue a existir. Mas o fato de confundir os meios com os fins denota
relação distinta com a comida, separando uma alimentação saudável de
distúrbios alimentares. Desse modo, na restauração, é possível encontrar
um uso compatível, se o que quer de fato preservar como ato de cultura,

17 Paulo Torsello considera difícil compreender o restauro como uma disciplina em senso
estrito (TORSELLO, B. Paulo Torsello. Figure di Pietra – l’architettura e il restauro. Venezia: Marsilio,
2006, p.9), mas ele próprio, que é filiado à corrente da “conservação integral”, reconhece que a
restauração pode ser reconhecida como disciplina, enquanto a conservação não o é. In. TORSELLO,
B. Paolo et alli. Che cos’è il restauro?. Venezia: Marsilio, 2005. p.15.
18 KÜHL Beatriz Mugayar. Ética e Responsabilidade... op. cit., 2009.
19 KÜHL, Beatriz Mugayar. A restauração como campo disciplinar autônomo. In. MUSEU
HISTÓRICO NACIONAL (BRASIL). Anais do Museu Histórico Nacional. Vol.40, 2008. p. 353.
20 Ibidem. p. 372.
21 SEVERINO, Emanuele. Tecnica e architettura. Milano: Raffaello Cortina, 2003. Apud. KÜHL,
Beatriz Mugayar. op. cit., 2008. p. 372.
22 SEVERINO, Emanuele. op.cit., 2003. p.31.
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que vai diferenciar um processo de decadência por “inanição” (falta de uso)
ou “distúrbio alimentar” (uso inadequado), de uma “correta alimentação”, a
saber, a preservação por meio de uso compatível.

A autora ressalta que entender o restauro como campo
disciplinar autônomo significa conhecer seus referencias, definições, objetivos,
instrumentos teórico-metodológicos e técnico-operacionais23; o que, por sua
vez, ajuda a esclarecer muitos equívocos que ocorrem nas ações, por falta de
clareza em relação aos motivos pelos quais se preserva.
Para atuar nos bens culturais é necessário, obrigatoriamente,
pautar-se nos instrumentos teóricos – que não são regras fixas, mas princípios
e critérios, mecanismos norteadores – que conduzem as soluções adequadas
de intervenção, para que, de fato, seja efetiva a preservação dos aspectos
documentais, materiais, formais, memoriais e simbólicos do nosso patrimônio.
No âmbito brasileiro, essa percepção do campo como sendo autônomo, com
seus princípios teórico-metodológicos e técnico-operacionais, tem ainda
vários pontos a serem aprofundados; existem ainda muitas percepções
equivocadas sobre o tema, resultando em ações pautadas num empirismo
pedestre, ancorado em concepções oitocentistas, sem grandes interesses nas
pesquisas aprofundadas sobre o tema. Para superar essa situação deveríamos
primeiramente nos ancorar na instrumentação teórica (caráter conceitual) do
campo. Segundo Beatriz Kühl,
Convém enfatizar que os princípios teóricos utilizados no campo
não convergem para um único ponto, existindo uma necessária e
saudável pluralidade de formulações. Há, porém, aproximações
em determinados temas e divergências em outros, que ajudam a
circunscrever o campo – que é necessariamente amplo – permitindo
identificar que de fato é pertinente à preservação, separando do
que exorbita completamente de seus motivos, temas e objetivos24.

Carbonara evidencia que a elaboração teórica tem
rebatimentos na prática, ou seja, se permanecesse somente no mundo das
ideias, não serviria para nada, muito menos para o campo do restauro, visto que
é matéria operativa25. As escolhas feitas por meio do aparato teórico darão uma
autoconsciência que representa a maior garantia de bons resultados26; nem tudo
se desenvolve num único sentido – se a teoria não sabe reportar os resultados
na prática, isto por sua vez, conduz a um mero exercício de abstração intelectual.

23 KÜHL, Beatriz Mugayar. A restauração como campo ...op. cit., 2008. p.353
24 Ibidem. p. 354.
25 CARNBONARA, Giovanni (a cura di). Trattato di Restauro Architettonico. Vol. I, Torino: UTET,
2004. p. 4.
26 CARNBONARA, Giovanni (a cura di). Trattato di Restauro... op. cit., 2004. p. 4.
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Portanto,
“Não se chama de práxis qualquer ato, mas somente aquele que efetiva um
objetivo, que é pensado em relação a certos princípios de sua condução,
representados na sua generalização”, isto é, a teoria, cuja relação com
a prática existe como “ato de juízo, por meio do qual o homem prático
distingue se o caso condiz, ou não, com a regra”. Vice-versa, “a teoria (...)
pode ser incompleta e pode ser que para completá-la sejam necessárias
pesquisas e experiências que ainda devam ser feitas”. De todo modo
“ninguém (...) pode querer parecer versado numa ciência qualquer apenas
do ponto de vista prático e ao mesmo tempo desprezar a teoria, sem revelar
ser um ignorante no seu ramo”; teoria que, mais além, é definida como uma
“série de “princípios seguros” e “como reflexão unitária” 27.

Esses princípios e critérios foram amadurecidos por meio
de numerosas formulações e experiências ao longo do tempo, como forma de
ordenar as atividades na área do restauro. Como praticado, principalmente por
Viollet Le Duc28 e seguidores – por meio de completamentos e refazimentos –
vieram da necessidade do arquiteto-restaurador utilizar a mesma linguagem
formal dos artistas ou dos arquitetos originais, para obter instrumentos para
restaurar segundo o chamado restauro estilístico29. Bonelli interpreta que essa

27 Tradução nossa. “Si chiama prassi non qualsiasi atto, ma solo quell’effettuazione di uno scopo
la quale é pensata in rapporto a certi principi della condotta rappresentati nella loro generalità”, cioè
a una teoria, il cui tramite con la prassi esiste come “atto del guizio, mediante il quale l’uomo pratico
distingue se il caso cade o no sotto la regola”. Viceversa “la teoria (...) può essere incompelta e può
darsi che a completarla servano ricerche ed esperienze ancora a compiere”. In ogni caso, “nessuno
(...) può farsi credere versato in una qualche scienza dal lato pratico e tuttavia disprezzare la teoria,
senza palesare cosi di essere un ignorante nel suo ramo”; teoria che, poco più oltre, é definita come
una serie di “principi sicuri” e “come reflessione unitária”. KANT, I. Per la pace perpetua. Un progetto
filosofico e altri scritti. [1793]. Roma: Editori Riuniti, 1985 pp. 59-60. Apud. CARNBONARA, Giovanni
(a cura di). Trattato di Restauro... op. cit., 2004. p. 4.
28 O contexto, pelo qual Violet Le Duc viveu, foi o momento após a Revolução Francesa, em que
se “temia” o passado, pois esse mostrava uma inadequação em relação aos homens. Existia uma
vontade de apagar o passado, típica condição do homem na História. Quando o homem interrompe
ou nega o próprio passado, rejeita o passado como um modo de esquecer acontecimentos brutais
que ocorreram e não querem mais ser lembrados. In. Notas de aulas da disciplina Teoria e Storia
del Restauro, ministrada pela Profa. Dra. Anna Lucia Maramotti, Università degli Studi di Ferrara,
Facoltà di Architettura, l’anno 2004/2005. 21.09.2004.
29 Ressalta a interpretação da Profa. Dra. Anna Lucia Maramotti em relação à compreensão
do restauro estilístico. Restaura-se no estilo do edifício, portanto é a reprodução do estilo; se
isso fosse à intenção de Viollet Le Duc, seria algo sem importância. Viollet Le Duc distingue estilo
relativo de estilo absoluto. Estilo relativo é entendido como estilo de uma determinada época,
e estilo absoluto compreendido, como no latim absolútus (terminado, perfeito, completo, que
forma por si mesmo um todo – Dicionário Eletrônico Houaiss da língua portuguesa), pelo qual cada
arquitetura tem uma identidade própria. O estilo absoluto do edifício constitui a lógica interna da
arquitetura, pelo qual se transforma num sistema em si. O estilo é indicado como lógica racional
e projetual, pelo qual o Viollet Le Duc identifica o gótico, não como um de tantos estilos, mas por
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visão é baseada no princípio de obter a recomposição do edifício por meio do
emprego de partes originais, ou de sua reprodução e que cada monumento, na
sua forma original, era entendido como uma “unidade estilística”, que absorve e
anula a individualidade da obra (de seus “acidentes” e transformações ao longo
do tempo); ou seja, o restauro estilístico se relacionado a uma visão unitária
de estilo e ignora as qualidades e particularidades formais que determinam a
singularidade da edificação30.

Figura 1: Vista da cidade de Carcassone – antes e depois da intervenção. Fonte: “Il restauro della
città di Carcassonne”. Arquivo de Imagens das aulas: Teoria e Storia del Restauro – Facoltà di
Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, Profa. Anna Lucia Maramotti.

ser o gótico um sistema construtivo lógico e racional, ou seja, o edifício é resultante da lógica
construtiva possível de restaurá-lo e restituindo-o como era num dado momento da história. In.
Notas de aulas da disciplina Teoria e Storia del Restauro, ministrada pela Profa. Dra. Anna Lucia
Maramotti, Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Architettura, l’anno 2004/2005. 21.09.2004.
30 BONELLI, Renato. Il restauro architettonico. In. Brandi, Cesare et.alii, voce Restauro. In.
Enciclopedia Universale dell’Arte, vol.XI, col. 322 e ss., pp. 344. Venezia-Roma, 1963.
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Outras formulações que contribuíram para a consolidação
do restauro como campo disciplinar foram as de Camillo Boito, em várias
publicações que estabeleceram princípios e critérios rigorosos a serem
utilizados no trato de bens culturais. Propõe que a ação seja pautada em
método que pode ser assemelhado ao da filologia, resultando na capacidade
de perceber as várias fases da história do artefato, respeitando seus aspectos
documentais e o edifício em sua totalidade.
Como descreve Beatriz Kühl31, Camillo Boito,
em um dos seus primeiros trabalhos de
intervenção, em 1858, foi responsável pelo
restauro da Basilica dei Santi Maria e Donato
em Murano, no qual utilizou métodos de
análise aprofundados, percepção dos aspectos
formais e técnico-construtivos baseados
em estudos da documentação existente e
em levantamentos métricos. Empregou os
instrumentos do desenho e também extensos
registros fotográficos.
Elaborou e apresentou na L’Esposizione
Figura 2: Camillo Boito . Fonte:
Generale Italiana del 1884, um texto
http://upload.wikimedia.org/
chamado Os Restauradores32, que sintetiza
wikipedia/it/0/07/Camilloboito2.jpg
experiências e sistematiza critérios de
intervenção, contribuindo de maneira decisiva para a elaboração das teorias
contemporâneas de restauro e na construção do campo disciplinar.
Boito definiu princípios para orientar as intervenções nos
bens culturais. Contrapôs proposições teóricas mencionadas anteriormente, a
do restauro estilístico, e a do “anti-restauro” associadas às figuras de Violletle-Duc e John Ruskin, respectivamente. Os princípios estabelecidos por Boito
eram respeito pela matéria original; a idéia de reversibilidade e distinguibilidade;
a importância da documentação e de uma metodologia cientifica; interesse
por aspectos conservativos e mínima intervenção e a noção ruptura passadopresente33. Numa de suas publicações mais relevantes34, reapresenta critérios

31 KÜHL Beatriz Mugayar. Os Restauradores e o Pensamento de Camillo Boito sobre a Restauração.
In. BOITO, Camillo. Os Restauradores. [tradução: Beatriz Mugayar Kühl e Paulo Mugayar Kühl]. São
Paulo: Ateliê Editorial, 2002. pp.9-28.
32 BOITO, Camillo. Os Restauradores. [tradução: Beatriz Mugayar Kühl e Paulo Mugayar Kühl].
São Paulo: Ateliê Editorial, 2002.
33 KÜHL Beatriz Mugayar. Os Restauradores e o Pensamento ...op. cit., 2002. pp.15-16.
34 BOITO, Camillo. Questioni pratiche delle belle arti. Milano: Hoepli, 1893. pp. 3-48.
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Figura 3: Projeto de Restauro para Basilica dei S. Maria e Donato em Murano – Planta (1858).
Fonte: DI BIASE, Carolina (a cura di). Il Restauro e i Monumenti: materiali per la storia del restauro.
Milano: libreria Clup, 2004. p.116.

Figura 4: Projeto de Restauro para Basilica dei S. Maria e Donato em Murano – Corte (1858). Fonte:
DI BIASE, Carolina (a cura di). Il Restauro e i Monumenti: materiali per la storia del restauro. Milano:
libreria Clup, 2004. p.117.
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Figura 5: Projeto de Restauro para Basilica dei S. Maria e Donato em Murano – Fachada (1858).
Fonte: DI BIASE, Carolina (a cura di). Il Restauro e i Monumenti: materiali per la storia del restauro.
Milano: libreria Clup, 2004. p.117.

de intervenção que já havia exposto durante o IV Congresso dos Engenheiros
e Arquitetos Italianos ocorrido em 1883, que foram em seguida adotados pelo
Ministério da Educação da Itália35. Os princípios são:
1. Diferença de estilo entre o antigo e o novo;
2. Diferença de matérias de construção;
3. Simplificação de linhas e supressão de ornamentos;
4. Exposição de velhas partes removidas perto do monumento;
5. Incisão, em cada uma das peças renovadas, da data de restauro ou de um
sinal convencionado;
6. Epigrafe descritiva incisa no monumento;
7. Descrição e fotografia dos diversos períodos das obras, colocadas
no próprio edifício ou próximo a ele, ou descrição publicada por meios
impressos;
8. Notoriedade36.

35 KUHL, Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio Arquitetônico...op. cit., 2009, p. 61.
36 BOITO, Camillo. op. cit., 1893. p.24. Apud. KÜHL, Beatriz Mugayar. A restauração como campo
...op. cit., 2008. pp. 354-255.
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Nesse sentido, inicia-se um delineamento dos instrumentos
que deverão ser adotados, estabelecendo bases fundamentais na definição
do campo como disciplina autônoma. Dois protagonistas sobressaem
nesse contexto, pois deixaram uma “forte herança” no entendimento para a
conservação e restauração dos bens culturais do mundo moderno37: Alois
Riegl38 e Cesare Brandi39.

37 JOKILETHO, Jukka. Alois Riegl e Cesare Brandi nel loro contesto culturale. In. ANDALORO, Maria
(a cura di). La teoria del restauro nel novecento – da Riegl a Brandi. Atti del Convegno Internazionale
di Studi. Firenze: Nardini Editore, 2006. pp.51-57.
38 O objetivo desse capítulo é acenar questões voltadas para o entendimento do campo como
disciplina autônoma e não a leitura minuciosa da teoria de Alois Riegl. Para compreender
pormenorizadamente a teoria ver: SCARROCHIA, Sandro (a cura di). Il Culto dei Monumenti – Il
suo carattere e i suoi inizi. Bologna: Nuova Alfa Editoriale, 1990. SCARROCHIA, Sandro. Alois
Riegl: teoria e prassi della conservazione dei monumenti: antologia di scritti, discorsi, rapporto
1898 – 1905, con una scelta di saggi critici. Bologna: CLUEB, 1995. PRETELLI, Marco. Alois Riegl.
In. CASIELLO, Stella (a cura di). La Cultura del restauro – teorie e fondatori. Venezia: Marsilio
Editori, 1996. CARBONARA, Giovanni. Avvicinamento al restauro. Teoria, storia, monumenti. Napoli:
Liguori Editore, 1997. pp. 218-230. KÜHL Beatriz Mugayar. História e Ética na Conservação e na
Restauração de Monumentos Históricos. Revista CPC, 2005, v. 1, n. 1. Disponível em <http://www.
revistasusp.sibi.usp.br/pdf/cpc/n1/a03n1.pdf>. Acesso em: 17 set. 2011. KÜHL Beatriz Mugayar.
Observações das propostas de Alois Riegl e Max Dvorák para a Preservação de Monumentos
Históricos. In. Dvorák, Max. Catecismo da Preservação e Monumentos. Cotia: Ateliê Editorial, 2008.
pp. 33-62. KUHL, Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização.
Problemas teóricos de restauro. Cotia: Atelie /FAPESP, 2009, pp. 59-80. ANDALORO, Maria (a cura
di). La teoria del restauro nel novecento – da Riegl a Brandi. Atti del Convegno Internazionale di
Studi. Firenze: Nardini Editore, 2006.
39 Para entender pormenorizadamente a obra de Cesare Brandi ver: BASILE, Giuseppe. A
Atualidade da Teoria da Restauração de Cesare Brandi: Alguns Exemplos. Revista do Programa
de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, 2004, n. 16, pp. 143-146. BASILE,
Giuseppe. Breve perfil de Cesare Brandi. Desígnio, 2006 (2007), n. 6, pp. 49-56. BASILE, Giuseppe.
A Restauração sob a Luz da Teoria de Cesare Brandi: O Caso das Pinturas Murais da Basilica de
Sao Francisco, em Assis. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo
da FAUUSP, 2004, n. 16, pp. 134- 142. CARBONARA, Giovanni. Cesare Brandi – scritti di
architettura. Torino: Università di Architettura e Testo &Immagine, 1996.CARBONARA, Giovanni.
Avvicinamento al restauro. Teoria, storia, monumenti. Napoli: Liguori Editore, 1997. pp. 5-45 e 303323. CARBONARA, Giovanni Brandi e a Restauração Arquitetônica Hoje, Desígnio, 2006 (2007),
n. 6, pp. 35-47. BRANDI, Cesare. Teoria da Restauração [tradução Beatriz Mugayar Kühl]. Cotia:
Ateliê Editorial, 2004. JOKILEHTO, Jukka Ilmari. A History of Architectural Conservation. Oxford:
Butterworth, 1999, pp. 223-293. KÜHL, Beatriz Mugayar. Permanência e atualidade da Teoria de
Cesare Brandi nas intervenções do Instituto Central de Restauração, Roma. Revista do Programa
de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAU/USP, São Paulo, v. 16, p. 132-134, 2005.
KÜHL, Beatriz Mugayar. Cesare Brandi e a teoria da restauração. Revista do Programa de Pós
Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAU/USP, v. 21, p. 198-211, 2007. KÜHL, Beatriz Mugayar.
Unidade Conceitual e Metodológica no Restauro Hoje. In. BENCHETRIT, Sarah F., BEZERRA,
Rafael Z., CARVALHO, Claudia S. R. de., GRANATO, Marcus (org.). Um olhar contemporâneo sobre
a preservação do patrimônio cultural material. Rio de Janeiro: Museu Histórico Nacional, 2008. p.
75-86. KÜHL, Beatriz Mugayar. A restauração como campo disciplinar autônomo. Anais do Museu
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Alois Riegl crítico austríaco que, em 1902, foi
nomeado presidente da Comissão de Monumentos
Históricos
(Kaiserlich
Königliche
CentralCommission zur Erforschung und Erhaltung der
Baudenkmale40) e encarregado de fazer uma nova
legislação41 para a Proteção dos Monumentos na
Áustria. Para tanto, elabora O Culto Moderno dos
Monumentos, texto que faz parte de um conjunto
de proposições para o projeto da organização
legislativa para a conservação. Desvincula o
interesse da preservação por bens culturais
de períodos históricos privilegiados; ou seja,
Figura 6: Alois Riegl. Fonte:
http://upload.wikimedia.org/
independentemente da maior ou menor afinidade
wikipedia/commons/0/01/
por manifestações culturais de variadas épocas,
Alois_Riegl.jpg.
estabelece que a tutela se volta a todos os
testemunhos do fazer humano (não importando se é ou não uma obra de arte)
com certa antigüidade, explicitando instrumentos para uma prática baseada
essencialmente nos aspectos documentais42.
O texto do Culto é a reflexão teórica que serve de base para
o projeto de lei e para as disposições para a aplicação da lei, fundamentando
a prática a partir das interpretações do monumento como fato documental
e memorial. Riegl, desse modo, afasta o entendimento dos monumentos
históricos unicamente das discussões histórico-artísticas, atribuindo valores
por meio das formas de recepção, de percepção e de fruição dos monumentos43.
Riegl, ao construir seu raciocínio baseado na noção de “Kunstwollen” (volição
da arte44), analisando a obra também na dimensão social e cultural do fruidor,

Histórico Nacional, v. 40, p. 351-373, 2008. KÜHL Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio
Arquitetônico da Industrialização – problemas teóricos de restauro. São Paulo: Ateliê Editorial,
2009. pp.59-100.
40 KÜHL Beatriz Mugayar. Op. Cit. In. Dvorák, Max. op. cit., 2008. p. 36.
41 A proposta para o projeto legislativo foi composta por três partes: a primeira parte é O
Culto Moderno dos Monumentos – fundamentação teórica que dá base para a proposta de lei; a
segunda é o projeto em si e a terceira são as determinações para aplicação da lei. KÜHL Beatriz
Mugayar. Preservação do Patrimônio Arquitetônico ...op. cit., 2009. p.62.
42 KÜHL Beatriz Mugayar. A restauração como campo ...op. cit., 2008. p.355.
43 KÜHL Beatriz Mugayar. Observações das propostas de Alois Riegl e Max Dvorák para a
Preservação de Monumentos Históricos. In. Dvorák, Max. Catecismo da Preservação e Monumentos.
Cotia: Ateliê Editorial, 2008. p. 43 e KÜHL Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio Arquitetônico
...op. cit., 2009. p.63.
44 Segundo Beatriz Kühl, expressão de difícil tradução por abranger conceitos complexos, e a
tradução tem sido traduzida por volição de arte ou vontade de arte. KÜHL Beatriz Mugayar. A
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pondera que o “valor artístico” muda muito com o decorrer do tempo. Segundo
Riegl cada obra é um fato histórico que, por sua vez, possui uma conformação;
condena que os bens sejam entendidos somente através dos valores artísticos,
pois o mesmo varia de indivíduo para indivíduo e de momento para momento,
ou seja, a obra de arte deve ser compreendida em toda a sua complexidade por
valores relativos visto que tudo muda constantemente, principalmente no que
se refere à apreciação estética45 das obras de arte.
Por isso propõe que o monumento histórico, do ponto de vista
legal, deva ser entendido através do “valor do antigo” ou “valor de antiguidade”,
que respeita a obra em seus vários estratos e em sua transformação ao longo
do tempo, por ser o mais inclusivo, mais perene, que considera o tempo na
longa duração e que respeita integralmente as obras de toda e qualquer fase
da produção humana46. Considera, assim, o patrimônio em sua dimensão
memorial, por sua capacidade evocativa, que, para tanto, deve ser respeitado
como documento, como testemunho histórico, visto que o monumento histórico,
entendido por Riegl a partir do sentido etimológico da palavra monumento, é
elemento de rememoração para as gerações futuras, é elemento articulador
que estimula a memória coletiva.

restauração como campo ...op. cit., 2008. p.370.
45 Segundo a leitura de Jukka Jokiletho, o restauro nasce como o novo modo de compreensão
dos valores, da história e da historiografia. O pensamento emerge da concepção da história
como produto da ação humana e, a sua veracidade é compreendida através do contexto cultural
e o significado do bem cultural deve ser considerado em seu contexto histórico-cultural.
Acenaremos brevemente a alguns teóricos importantes – segundo a leitura de Jokiletho – aos
quais Alois Riegl teve pleno acesso, e que repercutem de alguma maneira em O Culto Moderno
dos Monumentos. Kant afirma que a liberdade da mente humana é baseada na razão, sem ter
previsto a possibilidade de a liberdade criativa ser baseada no sentido espiritual, ou seja, a
criatividade está pautada na ação humana e não como uma imposição divina como se pensava
no mundo tradicional. Schiller realça que na obra de arte o homem eleva-se à materialidade.
Hiegl contribui com os pensamentos sobre o papel da mente humana e a permeação da matéria
da parte do espírito. Para ele não teria períodos mais ou menos importantes, pois tudo estaria
associado com o espírito, e o espírito alcançaria o Absoluto com um saber imediato que consiste
na intuição da forma sensível como um sinal da idéia – isso resultaria a obra de arte. Nietzsche
crê que o homem começou a se questionar dispondo da cultura humana à tarefa de estabilizar
seus referenciais. Afirma que o homem consegue superar todos esses questionamentos e que
consegue ir adiante, e, por essa razão, os valores devam ser construídos. Nesse sentido, podemos
concluir que o contexto em que Riegl viveu manifesta-se no seu modo de pensar, principalmente
no que se refere às questões voltadas à tutela dos bens culturais e, também na compreensão do
campo como sendo autônomo. In. JOKILETHO, Jukka. Alois Riegl e Cesare Brandi nel loro contesto
culturale. In. ANDALORO, Maria (a cura di). La teoria del restauro nel novecento – da Riegl a Brandi.
Atti del Convegno Internazionale di Studi. Firenze: Nardini Editore, 2006. pp.51-57.
46 KÜHL Beatriz Mugayar. A restauração como campo ...op. cit., 2008. p.356.
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Choay, analisando Riegl, retoma o texto devido principalmente
a Félix Vicq d’Azir, Instruction sur la manière d’inventorier (de 1793), para mostrar
que ali já havia sido expressado, de maneira lapidar, que “os monumentos
históricos são portadores de valores de conhecimento específicos e gerais,
para todas as categorias sociais. A qualquer século que pertençam, lembra
Kersaint, os monumentos são ‘testemunhas irrepreensíveis da história’. Por isso,
eles permitem construir uma multiplicidade de histórias – história política, dos
costumes, da arte, das técnicas – ao mesmo tempo em que auxiliam na pesquisa
intelectual e na formação das profissões e dos artesanatos”,47 mobilizando a
memória histórica e a memória viva.
Ruskin, muito antes de Riegl, já apontava o papel da arquitetura
como sendo resultado da manifestação da memória coletiva: devemos
conservá-la porque é o único modo de fazer com que as lições do passado sejam
apreendidas no presente. Nós devemos ver a Arquitetura no modo mais sério
como o elemento central e garante a influência de ordem superior da natureza
sobre a obra do homem. Podemos viver sem ela e professar um culto sem ela, mas
não podemos recordar sem ela48. A arquitetura49 é um importantíssimo meio de
que dispomos para conservar vivos os laços com o passado, aos quais devemos

47 CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade / Ed. UNESP, 2001.
p.117.
48 Tradução nossa. Noi dobbiamo guardare all’Architettura nel modo più serio con all’elemento
centrale e garante di questa influenza d’ordine superiore della natura sulle opere dell’uomo.
Senza di essa si può vivere, e si può anche preghare, ma non si può ricordare. RUSKIN, John. Le
sette lampade dell’ architettura; [tradizione: Renzo Massimo Pivetti]. Milano: Jaca Book, 1997. p.
211. E também RUSKIN, John. A Lâmpada da Memória. [tradução: Maria Lúcia Bressan

Pinheiro]. São Paulo: Ateliê Editorial, 2008. p.54.
49 Para a construção da identidade de um povo, a arquitetura desenvolveu e desenvolve sempre
um papel fundamental. As condições impostas pela natureza, as modificações dos lugares, as
adaptações à vida social são condensadas ao longo do tempo por meio da presença humana
que se manifesta também em obras, monumentos, cidades, edifícios e lugares coletivos. Sendo
assim, os grupos sociais se reconhecem nesses espaços, apesar do percurso da construção dessa
identidade, própria do ser humano, ser árdua e difícil, porque se dá por perdas e reconquistas,
construções e abandonos. A memória é entendida como uma escolha individual das fontes
disponíveis de suas vivências, procurando reconstruir, quando possível, os eventos sucedidos, numa
busca incessante; a memória é por si mesma seletiva, multiplicando os significados intrínsecos
dos acontecimentos, afastando-os e subtraindo-os dos andamentos da história, pondo-os num
“pedestal” de sentimentos. Lugares, acontecimentos, entre outros vários fatores, desenvolveram
e desenvolvem o papel de catalisadores da memória coletiva. Compreendermos que a Arquitetura
e a Cidade são aparatos culturais desse reconhecimento; porém, infelizmente, tal fato muitas
vezes não é percebido pelo senso comum, e, muito menos, pelos arquitetos-urbanistas. A cidade
é o lugar onde se manifesta a arquitetura, ou seja, uma pertence à outra, e, portanto, o ambiente
construído no qual vivemos é um lugar que devemos preservar para que possamos reconhecê-lo
como tal e não percamos a nossa identidade, para que não se apaguem aleatoriamente traços do
passado, importantes para entendermos o presente e traçarmos o futuro.
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a nossa identidade e ela faz parte do nosso ser50. A memória é parte constituinte
da identidade e através dela o indivíduo (re) vivencia51 experiências, dialogando
com a sociedade à qual pertence. Essas experiências necessitam do suporte do
espaço físico. A memória coletiva52 permite que o indivíduo tenha acesso ao seu
processo de identificação. Isso, por sua vez, está relacionado com a presença
do passado que ancora os grupos sociais no tempo, que está perto e não está
morto53.
Desse ponto vista, podemos evidenciar alguns critérios
importantes para o reconhecimento do campo disciplinar do restauro como
disciplina autônoma, pois essa percepção do papel memorial dos bens legados
por outras gerações e da importância de respeitar os aspectos documentais

50 CHOAY, Françoise. op. cit., 2001. p. 139.
51 Segundo Maurice Halbwaschs, essas (re) vivências só se tornam memória, a partir do momento
em que o indivíduo se sente efetivamente e afetivamente ligado a sociedade à qual pertence, e
fazendo dela parte do presente. D’ALESSIO, Márcia Mansor. Memória: leitura de M. Halbawaschs e
P. Nora. In. Revista Brasileira de História. São Paulo. v.13 n. 25/26. p.97-103. set.92/ago.93.
52 A memória é um dos aspectos mais salientes da nossa identidade tanto individual quanto
coletiva: é, de fato, a ferramenta de registro, permanência, depósito de informações, (re)
conhecimento, experiências e recordações, de um indivíduo ou de um grupo social a indicar-nos
algo real e verdadeiro às suas origens, as transformações ao longo do tempo e as diferenças com
o passado e exerce uma responsabilidade de nos transportar para o presente e à construção do
futuro. A memória é algo do presente que tem suas condicionantes no passado e sempre está
em contínua mutação, sempre dinâmica (MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. A História, cativa
da memória? Para um mapeamento da memória no campo das Ciências Sociais. In. Revista do
Instituto de Estudos Brasileiros, 1992. pp. 9-23.). A memória é um absoluto, ou seja, entendêla como algo infinito que necessita de continuidade e permanência no tempo para que haja
legitimação dos seus suportes, sem haver uma progressiva perda das referências coletivas do
passado. (NORA, Pierre. Les Lieux de la mémorie. Paris: Gallimard, 1984. Apud. DECCA, Edgar
Salvatori de. Memória e Cidadania. In. SECRETARIA MINUCIPAL DE CULTURA. DEPARTAMENTO
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO. O direto à memória: patrimônio histórico e cidadania. São Paulo, DPH,
1992. p. 129-136). Ulpiano afirma que a memória não dá conta do passado (MENESES, Ulpiano T.
Bezerra de. op. cit., 1992. p. 12.), pois sabemos muito mais do que as nossas próprias experiências
e vivências, e que, todo esse conhecimento adquirido exige, antes de tudo, um estranhamento
e um distanciamento para que possamos entendê-la no presente e principalmente no futuro.
Está implícito que, com a falta desse conhecimento, ou como o próprio Ulpiano descreve, com a
falta de orientação crítica, o descompromisso com qualquer problemática previamente delineada
(MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. op. cit., 1992. p. 13.), pode acarretar danos irreversíveis, não só
pelo passado e pelo presente, mas principalmente para as futuras gerações. Como o conceito de
memória é sempre dinâmico e mutável, as experiências e vivências, são compreendidas como
características do tempo vivido, sentida no presente, e se lhe faltar o referencial do passado, o
presente permanece incompreensível e o futuro escapa a qualquer projeto (MENESES, Ulpiano T.
Bezerra de. op. cit., 1992. p. 14).
53 ARÉVALO, Marcia Conceição da Massena. Lugares de Memória ou a Prática de Preservar o
invisível através do concreto. Disponível em <http://www.anpuh.uepg.br/historia-hoje/vol3n7/
marcia.htm> Acesso em 13.04.2008.
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e materiais da obra (para que cumpra efetivamente seu papel memorial)
estabelece metodologia de análises que possibilitam que as tomadas de
decisões sejam pautadas por critérios coerentes com as finalidades da
preservação e fundamentadas pelo rigor metodológico, e não por predileções
individuais de um determinado momento histórico.
A partir dessa compreensão, as reflexões relacionadas ao
campo adquirem maior consistência e profundidade, abarcando princípios
e critérios para qualquer testemunho do fazer humano que seja considerado
de interesse cultural. Ou seja, a partir das propostas de Riegl, todos os bens
considerados de interesse cultural – podendo, ser qualquer objeto com mais
de 60 anos, equivalente ao distanciamento crítico de duas gerações (segundo
a proposta de Riegl) –, independentemente da opinião que um dado presente
histórico tenha sobre suas “qualidades” artísticas, passam a ser considerados
como iguais perante a lei de tutela, que é baseada no
valor de antigo, que por sua vez, norteará todas as
ações.
Cesare Brandi crítico e historiador de arte, em 1939,
organiza junto ao Guilio Carlo Argan o Istitutto
Centrale del Restauro54, que passa a ser referência
mundial para o restauro de bens culturais e
também no âmbito da formação de profissionais
para o campo. A partir de sua experiência à frente
do instituto, Brandi55 sistematiza, na década de
1960, um conjunto de fundamentos para o restauro
Figura 7: Cesare Brandi.
(que já vinha desenvolvendo, aplicando na prática
Fonte: http://www.
cesarebrandi.org/brandi_
e ensinando desde os anos 1940), englobando
foto.htm.
instrumentos teórico-metodológicos abrangentes
para atuação nessa área específica. Suas formulações têm origem na estética,
na historiografia e na filosofia (neokantismo e fenomenologia), áreas em que

54 Em 2007, transformou-se em L’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, mas
enfatizando os mesmos objetivos, principalmente no que se refere à formação para atuar nos
bens culturais, respondendo assim às exigências do mundo contemporâneo. Para entender
melhor o ICR ver: Brandi, Cesare. L’Institut Central pour la Restauration d’Ceuvres d’Art a Roma.
In. Gazette dês Beaux Arts, 1954, vol.43, pp.42-44 (publicação citada por KÜHL Beatriz Mugayar.
Preservação do Patrimônio Arquitetônico...op. cit., 2009. p.70); BRANDI, Cesare. l’Istituto centrale
del Restauro in Roma e la ricostituzione degli affreschi. In. PHOEBUS, vol. I, 1946, pp. 165-172;
KÜHL Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio Arquitetônico...op. cit., 2009. pp.69-70.
55 Segundo Beatriz Kühl, nunca antes uma formulação teórica perfeitamente articulada com sua
aplicação na pratica atingiria tal consistência (KÜHL Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio
Arquitetônico...op. cit., 2009. p.67). BRANDI Cesare. Teoria da Restauração. [tradução: Beatriz
Mugayar Kühl].São Paulo: Ateliê Editorial, 2004.
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Brandi atuava, sendo formado em Direito na Universidade de Siena e Letras na
Universidade de Florença. Entende as ações no campo como sendo pautadas,
essencialmente, na estética e na história – como supracitado –, compreendendo
que as ações voltadas aos bens culturais não poderiam advir unicamente do
pragmatismo, mas, sim, ser pautadas nas reflexões críticas e científicas do
momento em que a intervenção é feita.
Alguns passos oferecidos pelas suas formulações teóricas
(que foram efetivamente verificadas e confrontadas numerosas vezes na prática
do Instituto) foram essenciais para conformar e consolidar o campo do restauro
como disciplina autônoma: a busca da unidade de método e de coerência de
princípios; o vínculo ao pensamento crítico e às ciências; a contraposição ao
empirismo pedestre que predominara até então e que havia resultado em
intervenções muito invasivas no século anterior, e também em seu próprio
século (e podemos dizer até hoje em dia); o distanciamento da preservação de
atos arbitrários, algo que predominara até então56.
Da forma como a preservação é entendida nos dias de
hoje – por vários teóricos que se ocupam da temática e que estabelecem os
instrumentos do campo disciplinar do restauro –, monumento histórico é
elemento de rememoração e o restauro tem por intuito, ao atuar, respeitar esse
papel memorial das obras para as futuras gerações, uma repercussão direta
dos conceitos de Riegl.
O restauro se estabelece como campo disciplinar quando passa
a ser pautado em metodologia rigorosa, baseada em critérios coerentes que
derivam das razões de preservar, respeitando as obras em suas características
materiais, documentais e de conformação – consistência física, dúplice
polaridade estética e histórica, segundo Brandi –, algo que adquire maior
consistência e coerência a partir das formulações teóricas e experimentações
práticas conduzidas por Brandi.
Para Jukka Jokiletho, Brandi fundamenta-se em Heidegger
no que se refere ao processo criativo, pois compreende a obra de arte como
um produto especial diverso de uma obra comum, de um utensílio. O utensílio,
o trabalho empregado para a sua produção encontra sua finalidade na
capacidade de cumprir sua função; na obra de arte, o trabalho criativo se
concentra sobre a própria obra, que desse modo alcança a sua autenticidade.
Brandi não partilhava do conceito de Kunstwollen proposto por Riegl (para
evidenciar que cada período tinha seus próprios valores, os quais de algum
modo incidiriam sobre as coisas produzidas naquele período, inclusive as

56 KÜHL Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio Arquitetônico...op. cit., 2009. p.67.
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obras de arte), por entender ser contraditório falar de “volição de arte” em um
processo criativo, pois a arte não poderia ser predefinida. Para Heidegger, por
meio do processo criativo a obra de arte é um modo para o homem criar valores
e estabelecer verdades; destaca que a preservação da obra de arte (o autor não
entrou no tema do restauro como intervenção direta) requer uma “conservação
criativa” das verdades que residem na obra. Deve ser a sociedade, através
de reconhecimentos contínuos, a saber conhecer e reconhecer os valores do
bem e, deste modo, contribuir para sua conservação e salvaguarda57. Brandi
atribui papel essencial ao reconhecimento da obra de arte, definindo o restauro
como 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 futuro58.
Segundo Beatriz Kühl59, através do enunciado de Brandi, o
restauro é entendido como ação de caráter essencialmente cultural; enfatiza
aspectos importantes como o caráter multidisciplinar (consistência física e a
dúplice polaridade estética e histórica) do restauro, em que jamais a decisão
pode ser individual para não incorrer em arbitrariedades. Ressalta também
a importância de uma formação adequada para atuar no campo disciplinar
específico do restauro, como citado no capítulo anterior: para Brandi, se o
restaurador tiver apenas uma formação de ateliê (como acontecia antes),
agindo unicamente a partir de base empírica, sem fundamentação teóricometodológica, sem entender que o restauro é ato vinculado ao pensamento
crítico e científico do momento em que é realizado, sua ação poderá confundirse com a de um artesão, ou, mesmo, de um falsário.
Para Brandi, restauro é um ato crítico; ou seja, antes de
qualquer tipo de intervenção que se faça num bem cultural, é necessário
ancorar as ações nos campos disciplinares afeitos à restauração, como história,
filosofia, sociologia, etc. Para a compreensão daquilo que Brandi estrutura como
reconhecimento da obra de arte, existem dois passos fundamentais: primeiro, a
constituição do objeto, na qual o artista assume um aspecto da realidade (que
pode ser um objeto) atribuindo-lhe valores simbólicos e procura dar uma forma
adequada que possa ser transmitida. A segunda, é a formulação da imagem,
em que o objeto é realizado e passa a fazer parte da realidade das coisas, da
vida de todos. O fruidor apreende esse processo de constituição não em todos
os seus passos e pormenores, mas percebe a estrutura ontológica da obra,

57 JOKILETHO, Jukka. op. cit., In. ANDALORO, Maria (a cura di). op. cit., 2006. pp.56-57.
58 BRANDI, Cesare. op. cit., 2004. p.30.
59 Devemos ressaltar a importância e a relevância da interpretação da Profa. Dra. Beatriz
Mugayar Kühl sobre a obra de Cesare Brandi. Cf. nota n. 40 desse capítulo.
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o ser no mundo da obra; por isso, para Brandi, a obra não se compreende, se
reconhece, pois aquilo que se percebe é o processo que lhe deu origem. Ou seja,
para Brandi a obra não é analisada apenas como resultado e como transcurso
ao longo do tempo, mas também como processo.
Um dos pilares da Teoria refere-se não apenas ao
reconhecimento da obra de arte, mas ao momento metodológico desse
reconhecimento. O restauro é ato, portanto, a ser feito no momento metodológico
em que se dá esse reconhecimento com vistas à transmissão da obra para o
futuro, ou seja, é ato ancorado no presente. Necessita ser “calcado” em questões
teóricas, para depois executar qualquer tipo de ação, ou seja, primeiro o ato
crítico para depois agir na obra de arte: “usar a cabeça e depois as mãos” 60.
Restauro é o ato histórico-crítico de um presente histórico; não é possível prever
quais serão os critérios do futuro, em que as posturas poderão ser diversas;
daí a necessidade de agir de modo fundamentado nos instrumentos oferecidos
pelo pensamento crítico e científico do próprio presente61.
Da definição de restauro de Brandi decorrem dois axiomas.
O primeiro: restaura-se somente a matéria da obra de arte62. Isso significa que
não se intervém na imagem como formulada através do processo criativo do
artista; o artista formula a imagem que se concretiza através de determinadas
matérias, que se alteram ao longo do tempo. A intervenção de restauro é feita
nessas matérias alteradas, e não na formulação da imagem como concebida
pelo artista (como fora muito comum no século XIX, em que o restaurador
pretendia tomar o lugar do artista-criador, interferindo em seu processo
criativo). O segundo axioma: 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 obra no tempo63. Notar que desenvolver a unidade potencial não significa
refazer nem completar aleatoriamente; significa tornar o tecido figurativo
legível, mas pretender voltar ao estado original e respeitando as várias fases da
obra, respeitando-a como documento histórico.

60 Como cita Guiseppe Basile, o restaurador deveria ser “sagaz como um clinico e prudente e
hábil como um cirurgião”, mas, sobretudo educado para usar “primeiro a cabeça e depois as mãos”.
(segundo seu expressivo slogan). In. BASILE, Giuseppe. Breve perfil de Cesare Brandi. Desígnio,
2006 (2007), n. 6, p 51.
61 Seminário de Estudos sobre Cesare Brandi: a Teoria da Restauração. Palestra: Profa. Dra.
Beatriz Mugayar Kühl no dia 25 de agosto de 2006. Citado: Brandi. Il fondamento teorico del
Restauro – Bolletino dell’Istituto Centrale del Restauro, 1950, n. 1. p. 08.
62 BRANDI, Cesare. op.cit., 2004. p. 31.
63 Idem. p. 33.
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Alguns princípios a serem seguidos numa restauração,
desenvolvidos a seguir, foram enunciados por Brandi e devem ser pensados
de forma concomitante e não excludente. A distinguibilidade da ação
contemporânea (para não cometer um falso artístico e um falso histórico), pois
a integração deverá ser sempre e facilmente reconhecível64, pois o restauro não
propõe o tempo como reversível e não pode induzir o observador ao engano
de confundir a intervenção ou eventuais acréscimos com o que existia antes,
além de dever documentar a si próprio65. A re-trabalhabilidade, de modo que
qualquer intervenção de restauro não torne impossível, mas, antes, facilite as
eventuais intervenções66. A mínima intervenção, visto que o restauro não deverá
destruir o documento histórico nem mesmo a obra como uma imagem figurada.
E a compatibilidade de técnicas e de materiais que se deve levar em conta a
consistência física do objeto, com a aplicação, para o seu tratamento, de técnicas
compatíveis que não sejam nocivas ao bem e cuja eficácia seja comprovada
através de muitos anos de experimentação67.
Evidencia-se que, apesar das diferentes posturas em relação
à forma de análise dos bens culturais, dando ênfases distintas a determinados
aspectos, Riegl e Brandi estabeleceram bases fundamentais para tratar as
obras de maneira fundamentada e não-arbitrária, como descrito acima. Riegl por
considerar que qualquer testemunho do fazer humano com certa antiguidade
possa ser considerado bem cultural e aqueles que o são passam a ser iguais
perante a lei; ou seja, gozam do mesmo direito e as intervenções devem respeitar
seus aspectos memoriais e documentais.Brandi,por estabelecer uma metodologia
de aproximação e intervenção mais abrangente, tratando concomitantemente
com os aspectos materiais, documentais e formais das obras.
Note-se que a ênfase de Riegl é nos aspectos documentais
– apesar de não desprezar os aspectos formais, mas que não são trabalhados
de maneira orgânica em suas propostas como fato a ser elaborado na hora
da intervenção68. Em Brandi, a fundamentação da intervenção se dá através

64 Idem. p. 47.
65 Idem. p. 47; 61.
66 BRANDI, Cesare. op.cit., 2004. p. 48. E ainda: matéria que resulta a imagem, que é insubstituível
só quando colaborar diretamente para a figuratividade da imagem como aspecto e não para aquilo
que é estrutura (Idem. p. 48). Isso deriva da instancia estética e instancia histórica quando não
ofender o documento histórico.
67 KÜHL Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio Arquitetônico ...op. cit., 2009. p.78.
68 Riegl afirmava não ser oportuno distinguir o monumento histórico do monumento artístico,
pois entendia que toda obra de arte é um documento histórico e todo documento histórico,
ainda que fosse um pedaço de papel rasgado, com uma “nota breve e sem importância”, tem
uma conformação. (RIEGL, A. Le Culte moderne des monuments. Paris: Seuil, 1984, p. 38). Nos
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da relação dialética entre as “instâncias” estética e histórica69. Ou seja, Riegl
define o campo de ação, equiparando todos os bens culturais perante a lei, e
Brandi estabelece meios mais articulados de como fazê-lo, vinculando a ação
ao pensamento crítico e científico do período em que a intervenção é feita, para
que não se torne um ato arbitrário.
É oportuno notar que alguns autores fazem restrições à
teoria brandiana, afirmando que se aplica somente a “obras de arte”. O livro foi
escrito, de fato, para obras de arte, uma vez que a Teoria da Restauração é um
compêndio de escritos, muitas vezes notas de aulas, voltados à discussão de
temas debatidos na prática e na formação de profissionais do Istitutto Centrale
di Restauro que se ocupa de obras de arte. Mas isso não impede esses mesmos
preceitos teórico-metodológicos sejam aplicados para uma concepção mais
ampla de bem cultural, que o próprio Brandi tinha70 e para os quais manifesta
a preocupação pela sua preservação segundo uma coerência de princípios.
Algo que seus discípulos ou seguidores têm feito ao longo de várias décadas,
alargando esses princípios para preservação de cidades e do território (Giovanni
Urbani71), para o cinema (Michele Cordaro72), para obras contemporâneas
(Giuseppe Basile73) e para a arquitetura moderna (Giovanni Carbonara74, Claudio

instrumentos legais e teóricos que formulou, não oferece meios mais aprofundados para
tratar essa conformação. Brandi vai oferecer esse instrumental associando o debate sobre a
restauração a teorias estéticas.
69 “Nesse ponto se deve especificar que por monumento entendemos qualquer expressão
figurativa, seja arquitetônica, pictórica, escultórica e também qualquer complexo ambiental que
seja particularmente caracterizado por monumentos singulares ou simplesmente pela qualidade
do tecido edilício de que é formado, mesmo se não relacionado a uma só época”. BRANDI, Cesare.
Struttura e architettura. Torino: Einaudi, 1975, p. 308..
70 Brandi mostra em vários textos sua concepção alargada de monumento (além da obra de
arte) que, como tal, deve ser tutelado e restaurado, estendendo o conceito também a inteiros
ambientes urbanos. Um exemplo é o trecho: “Nesse ponto se deve especificar que por monumento
entendemos qualquer expressão figurativa, seja arquitetônica, pictórica, escultórica e também
qualquer complexo ambiental que seja particularmente caracterizado por monumentos singulares
ou simplesmente pela qualidade do tecido edilício de que é formado, mesmo se não relacionado a
uma só época”. Cf. C. Brandi, Struttura e architettura, Torino: Einaudi, 1975, p. 308. “
71 URBANI, Giovanni. Intorno al restauro. Milano: Skira, 2000, p. 23..
72 CORDARO, Michele. Restauro e tutela. Scritti scelti (1969-1999). 2.a Ed. Roma: Graffiti, 2003..
73 BASILE, Guiseppe. Le opere d’arte negli edifici di culto: come prevenire il degrado. Roma: NIS,
1994. BASILE, Guiseppe. Giotto agli Scrovegni: la capella restaurata. Milano: Skira, 2002. BASILE,
Guiseppe. I Colori di Giotto, La Basilica di Assisi: restauro e restituzione virtuale. Cinisello Balsamo:
Silvana Editoriale, 2010..
74 CARBONARA, Giovanni. Architettura e Restauro oggi a confronto. In. Palladio – Rivista di
Storia dell’Architettura e Restauro, n.35, gennaio luglio 2005. pp. 99-128. CARBONARA, Giovanni.
Il restauro del moderno come problema di metodo. In Parametro – Rivista Internazionale di
Architettura e Urbanistica, novembre – dicembre, 2006. pp.21-25. CARBONARA, Giovanni.
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Varagnoli75, Simona Salvo76). Como afirma Beatriz Kühl77
Desse modo, no que concerne ao método, equiparam-se as “obras de arte”
aos “demais” produtos da atividade humana, não mais se fazendo distinção
entre “belas artes” e as artes ditas aplicadas e todas as outras formas de
manifestação do fazer humano. Esses bens são equiparados como bens
culturais, como evidencia Giovanni Urbani78, não por mero comodismo
ou para fazer com que duas coisas indecomponíveis se agreguem. Pelo
contrário; é necessário ater-se ao método e reconhecer e valorizar
também o caráter documental nas obras de arte (sendo a ação de restauro
não voltada “exclusivamente” aos aspectos estéticos), mas, também, a
configuração dos “demais” produtos (ou seja, não são “meros” documentos
históricos), fazendo ainda com que o procedimento como um todo se torne
um processo de aprofundamento cognitivo. Assim, lançam-se luzes sobre
vários aspectos dos bens culturais, com a consciência de que todas as
coisas que se referem ao homem e à sua história podem ser consideradas
objetos de análise científica e dignos de criteriosa preservação.

Ou seja, no que respeita à fundamentação das intervenções,
as instâncias estética e histórica continuam interagindo por meio de uma
dialética, com cuidado crescente pelos aspectos documentais, mas sem jamais
deixar de lado as questões de configuração.
O campo disciplinar do restauro se consolida como autônomo
através dos conceitos e teorias e experimentações práticas e formulações
legislativas que se desenvolvem ao longo de pelo menos cinco séculos, com
aceleração do processo a partir de meados do século XVIII. Esse processo de
reflexão atinge grande consistência e maturidade principalmente a partir
das formulações de Riegl e Brandi, que oferecem instrumentação teórico-

Architettura d’oggi e Restauro – un confronto antico-nuovo. Torino: UTET, 2011..
75 VARAGNOLI, Claudio. Tradizione e autenticità alle origini del restauro moderno. In BELTRAMIN
I, G. GIAVARINA, A. Ghisetti. MARINI, P. (a cura di). Studi in onore di Renato Cevese. Vicenza: Centro
di Studi di Architettura “Andrea Palladio”, 2000, pp. 489-501;CIVITA, Mauro e VARAGNOLI, Claudio.
Identità e stile. Monumenti, città, restauri tra Ottocento e Novecento. Roma: Gangemi, 2001.
VARAGNOLI, Claudio. Edifici da Edifici: la ricezione del passato nell’architettura italiana, 1990-2000.
In. L’industria italiana delle costruzioni, XXVI, n. 368, 2002 pp. 4-15. VARAGNOLI, Claudio.Antichi
edifici, nuovi progetti. Realizzazioni e posizioni teoriche dagli anni novanta ad oggi. In FERLENGA,
Alberto, VASSALLO, Eugenio, SCHELLINO, Francesca. (a cura di). Antico e Nuovo. Architettura e
architettura. (Atti del Covegno – “Antico e Nuovo, Architettura e architettura”, Venezia 31 marzo – 3
aprile). Vol. 2.o, Padova: Il Poligrafo, 2007. pp.841-860..
76 SALVO, Simona. Il Padiglione Bonucci di Perugia. Storia e restauro di un monumento dimenticato.
Perugia: Volumnia, 2010; SALVO, Simona. Restauro e ‘restauros’ das obras arquitetônicas do século
20. Intervenções em arranha-céus em confronto. In. Revista CPC, 2007, n. 4, pp. 139-157. SALVO,
Simona. Arranha-céu Pirelli: crônica de uma restauração. In. Desígnio, 2006 (2007), n. 6, pp. 69-86.
77 KÜHL Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio Arquitetônico ...op. cit., 2009. p.80..
78 URBANI, Giovanni. Intorno al restauro. Milano: Skira, 2000, p. 23..
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metodológica (e técnico-operacional) adequada para atuar de maneira
fundamentada com o intuito de não deturpar e deformar os documentos (bem
cultural entendido como documento histórico), e a memória, que fazem parte
do presente histórico. Note-se que esses instrumentos teórico-metodológicos
e técnico-operacionais dizem respeito ao campo da restauração, dadas as
suas motivações e objetivos, apesar de fazer uso de contribuições de variados
campos disciplinares. Basta pensar na importância da história e da filosofia na
fundamentação dos princípios acima mencionados, que são especificamente
voltados para a restauração, ou das particulares contribuições da química e da
física para o campo.
Devemos nos conscientizar de que, quando se trata de
restauração de bens culturais, trabalhamos com várias temporalidades;
ou seja, o ato é do tempo presente, mas se reporta a tempos passados, com
vistas ao tempo futuro. O propósito é que os bens continuem a ser documentos
fidedignos para que sejam efetivos elementos de rememoração e suporte da
memória individual e coletiva e portadores de conhecimento de vários campos
do saber. Portanto, o restauro como disciplina autônoma desempenha um
papel fundamental para que se tenham instrumentos coerentes para intervir
nesses bens, dispondo de mecanismos norteadores, teórico-críticos e técnicooperacionais, para atuar de modo a que os bens culturais sejam, de fato,
preservados.
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2.2. A gênese da disciplina ligada ao restauro na graduação em
Arquitetura e Urbanismo

Para a compreensão da origem da disciplina de Restauro dos
Monumentos na graduação em Arquitetura e Urbanismo, é necessário fazer
breve aceno à etimologia da palavra Arquitetura para que possamos apreender
um sentido mais profundo de sua concepção. Advém do vocábulo grego:
tektonicos que significa carpinteiro, fabricante, ação de construir, construção
acrescentando-se a raiz arché, que possui valor de origem, começo, principio e
autoridade79. Portanto, Arquitetura é origem da construção, porém com algumas
ressalvas que a distinguem das construções simples, tornando-a o ser essencial
da própria arte80, elevando-se ao mais alto grau de importância no campo das
artes.
É importante evidenciar alguns aspectos da estruturação
do ensino de arquitetura na Itália81, como analisados por Miarelli

79 Essas considerações são desenvolvidas com profunda autoridade na publicação BRANDÃO,
Carlos Antônio Leite. A formação do Homem moderno vista através da arquitetura. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 1999..
80 Segundo Heidegger. In BRANDÃO, Carlos Antônio Leite, op. cit.,1999. p. 27.
81 Para o entendimento do percurso que resultou nas escolas autônomas de Arquitetura
na Itália, ver: BERTA, Barbara. La formazione della figura profissionale dell’architetto – Roma:
1890-1925. Dottorato in Storia e Conservazione dell’oggetto d’arte e di architettura. Università
degli Studi di Roma Tre, 2008. COMPAGNIN, Loredana e MAZZOLA, Maria Luiza. La nascita
delle Scuole Superiori di Architettura in Italia. In. DANESI, Silvia e PATETTA, Luciano (a cura di). Il
Razionalismo e l’Architettura in Italia durante il fascismo. Venezia: Edizioni La Biennale di Venezia,
1976. pp.194-196. D’ ARONCO, R. Intorno a certe «Proposte per un nuovo ordinamento delle
Scuole d’Architettura». Udine: Del Bianco, 1904. DURANTI, Giovanni e TODARO, Benedetto. Scuola
Romana di Architettura – tracce 1919-1980. Roma: Edizioni Kappa, 2006. GAZZOLA, Piero. The
training of architect-restorers. In. Monumentum, vol.III, Bruxelles, 1969, pp. 15-26. GIOVANNONI,
Gustavo. Relazione della Commissione per le Scuole di Architettura. In. Associazione Artistica fra
i Cultori di Architettura, Roma: Architettura. A.a.c.a.r. <Annuario MCMVI-MCMVII>, 1908. pp. 1929 (parcialmente em GIONANNONI, Gustavo. Dal capitello alla città. Milano, Jaca Book, 1997, pp.
127-128). GIOVANNONI, Gustavo. Gli Architeti e gli Studi d”Architettura in Italia. Roma:Tip. Unione
Editore, 1916. GIOVANNONI, Gustavo. Per le Scuole Superiori D’Architettura. In. Architettura e Arti
Decorative. Rivista d’arte e di storia, fasc. III, novembre 1924, pp.90-92. GIOVANNONI, Gustavo.
Discussione Diddatica. In. Questioni di Architettura – nella storia de nella vita. Roma: Biblioteca
D’Arte Editrice, 1929. GIOVANNONI, Gustavo. La figura artistica e profissionale dell’architetto. In.
Conferenza teunuta al Circulo di Cultura del Sindacato Toscano Architetti. Il 13 gennaio 1929, VII
nell’aula magna della Regia Università di Firenze. Firenze: Felice Le Monnier, 1929. L’ARCHITETTURA
ITALIANA. Per la Istituizione di Scuole Superiore di Architettura: relazione sulla proposta di legge
d’iniziativa dei deputati. Anno X, n.4, Torino gennaio 1915. L’ARCHITETTURA ITALIANA. Per la
Istituizione di Scuole Superiori di Architettura: relazione sulla proposta di legge. Anno X, n. 5, Torino,
febbraio 1915. L’ARCHITETTURA ITALIANA. Per le Scuole Autonome di Architettura. Anno XIV, n. 9,
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Mariani82, pois isso será importante para compreender a transformação da
arquitetura em curso autônomo e a gênese da disciplina de Restauro dos
Monumentos (primeiramente implantada na Itália) e sua importância para a
formação do arquiteto-urbanista.
Em 1859, por meio da Lei Casati83, foram instituídas as Scuola
di Applicazioni per gli Ingegneri de Turim e a Scuola Tecnica Superiore de Milão,
que rapidamente foram transformadas em Politécnicas84. No interior desses
cursos, foram estabelecidas as Sezioni d’Architettura, que ofereciam aos alunos
o título de Architetto; por conseguinte, colocavam esses profissionais no mesmo
nível dos alunos do Corso Speciale Superiore di Architettura que já existia nos
Institutos e Academias de Belas Artes85.

Torino, settembre, 1919. LAVINI, G. L’agitazione per le nuove Scuole Superiori d”Architettura. In. Nuova
Antologia, volume CLXXVn – della raccolta CCLXI, 1915. p. 256-266. NEGRI, Edgardo. La Scuola
Romana degli Architetti e L’opera della Associazione Artistica fra I Cultori di Architettura in Roma.
In Annuario della Associazione Artistica fra I Cultori di Architettura di Roma – 1925-1928. Roma:
Tipografia Cooperativa Sociale, 1929. p. 07-14. PANE, Andrea. Da Boito a Giovannoni: una difficile
eredità. In «’ANAΓKH», n. 57, maggio 2009, pp. 144-153. PANE, Andrea. Per una storia della Società
degli Ingegneri e Architetti Italiani: l’attività di Gustavo Giovannoni nel sodalizio, 1896-1924, In. Atti
del 3° Convegno Nazionale di Storia dell’Ingegneria (Napoli, 19-20-21 aprile 2010), Napoli: Cuzzolin
editore, 2010. (agradeço ao Professor Andrea Pane pelas referências). PARDO, Vittorio Franchetti
(a cura di). La Facoltà di Architettura dell’università di Roma “La Sapienza” – dalle origini al duemilla.
Roma: Gangemi Editore, 2001. RASSEGNA DI ARCHITETTURA – Rivista Mensile di Architettura e
Decorazione. La scuola di Architettura di Roma. Anno I, VII, n.2, febbraio 1929. p. 41-51. SILVESTRI,
Andrea. La nascita delle facoltà di Ingegnarie e Architettura in Italia. Disponível <http://www.aising.
it/docs/atticonvegno/p223-234.pdf> Acesso em: 06 out. 2011. STEFANI, Lorenzo. Le scuole di
architettura in Italia – Il dibattito dal 1860 al 1933. Milano: Franco Angeli, 1992. VAGNETTI, Luigi;
DALL’OSTERIA, Graziella (a cura di). La Facoltà di Architettura di Roma – nel suo trentacinquesimo
anno di vita. Roma: Edizioni della Facoltá di Architettura di Roma, 1955. (Agradeço aos Professores
Dr. Giovanni Carbonara e a Professora Dra. Beatrice Vivio pela indicação da referência). VENTURI,
Ghino. La Scuola superiore d’Architettura. In. Architettura e Arti Decorative. Rivista d’arte e di storia,
fasc. III, novembre 1924, p.107-125.
82 MIARELLI MARIANI, Gaetano. L’insegnamento del restauro. Il quadro d’inseme. In. PARDO,
Vittorio Franchetti (a cura di). La Facoltà di Architettura dell’università di Roma “La Sapienza” – dalle
origini al duemilla. Roma: Gangemi Editore, 2001. p. 143. E COMPAGNIN, Loredana e MAZZOLA,
Maria Luiza. La nascita delle Scuole Superiori di Architettura in Italia. In. DANESI, Silvia e PATETTA,
Luciano (a cura di). Il Razionalismo e l’Architettura in Italia durante il fascismo. Venezia: Edizioni La
Biennale di Venezia, 1976. pp.194-196..
83 Legge Casati, n.o 3923 de 13 de novembro de 1859, art. 53. In. COMPAGNIN, Loredana e
MAZZOLA, Maria Luiza. op. cit., 1976. p.194..
84 Idem.
85 Sob os conceitos das antigas “Academie Artistiche”, os ensinos eram na “Sezioni d’Architettura”
dos Institutos e das Academias de Belas Artes, do qual se formavam, além do diploma do curso
especial de arquitetura, o de “professori di disegno architettonico” – como acontecera com o
arquiteto Gregori Warchavchik (veremos no próximo capítulo). Warchavchik se formou em 1920 no
Regio Istituto Superiore di Belle Arti em Roma, do qual recebeu dois certificados: Corso Speciale di
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Coexistiam, portanto, dois tipos de diplomas, ambos resultando
no título de Architetto, mas com formações distintas. Nas “Politécnicas” ou
“Escolas de Engenharias”, era oferecida uma formação técnico-científica,
concebendo o profissional como “architetto tecnico”;nos Institutos ou Academias
de Belas Artes, a formação era exclusivamente de natureza artística, resultando
no “architetto artista” 86. Essas formações, segundo Miarelli Mariani, eram tidas
como inadequadas, visto que, nas Belas Artes os estudantes tinham disciplinas
históricas insuficientes, dando ênfase
às exercitações de elementos. de
composição e relevando os aspectos
morfológicos, e nas “Politécnicas”
eram ressaltados aspectos técnicos e
econômicos das construções, ignorando
os aspectos artísticos87.

Figura 8: Gustavo Giovannoni. Fonte:
D’OSSAT, Guglielmo De Angelis.
Gustavo Giovannoni – storico e critico
dell’architettura. Quaderni di Studi
Romani. Roma: Istituto di Studi Romani
Editrice, 1949.

Gustavo Giovannoni afirmava que a
divisão entre a formação da Academia de
Belas Artes e das “Escolas” de Engenharia
era um “prejuízo cultural”; estabelecer
relações entre o ensino artístico e
técnico num único curso era considerado
impraticável, no âmbito italiano, naquele
momento88. Essa divisão do ensino é
diversa e antagônica, pela dificuldade em
associar conceitos artísticos e técnicos,
em que a técnica tornou mais brando o
empirismo, tendo raízes na linguagem das
ciências exatas89.

Architettura e Professore di Disegno Architettonico. LIRA, José Tavares Correia de. Warchavchik –
fraturas da vanguarda. São Paulo: Cosacnaify, 2011. pp.66-67.
86 COMPAGNIN, Loredana e MAZZOLA, Maria Luiza. op. cit., 1976. p.194.
87 MIARELLI MARIANI, Gaetano. L’insegnamento del restauro...op. cit., 2001. p. 143.
88 Explana exemplos de como se dava essa dinâmica do profissional arquiteto mostrando a
importância de um curso autônomo para a formação universitária, nos seguintes países: França,
Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Austria, Ungria, Espanha, Russia, Belgica, Suécia, Suiça,
e Argentina, evidenciando que de algum modo, esses países já possuíam cursos que davam
atribuição para os profissionais arquitetos. GIOVANNONI, Gustavo. Gli Architeti e gli Studi
d”Architettura in Italia. Roma:Tip. Unione Editore, 1916. pp.20-21..
89 Tradução nossa. [...] specie da quando la tecnica mitigò il suo empirismo, traendo radici e
liguaggio dalle scienze esatte. VAGNETTI, Luigi; DALL’OSTERIA, Graziella (a cura di). La Facoltà
di Architettura di Roma – nel suo trentacinquesimo anno di vita. Roma: Edizioni della Facoltá di
Architettura di Roma, 1955. p.11..
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Camillo Boito90 já expressava essa preocupação em finais do
século XIX, quando expõe que o ensino para os arquitetos deveria ter derivações
das “Scuole di applicazione per gli ingegneri”, ser baseado nas Belas Artes
sustentadas pelas ciências, pois todas essas condicionantes tinham bases
nas disciplinas teórico-científicas. Essas idéias postuladas por Boito foram
retomadas com maior veemência, depois de 20 anos, por meio dos escritos
de Gustavo Giovannoni91, que estabelece com lucidez uma série de reflexões,
delineando o papel do arquiteto e a própria realidade da arquitetura daquele
momento. Boito e, mais tarde, o próprio Giovannoni92 constatam que deveria ser
implantado um ensino completo e equilibrado com a finalidade de se obter um
“arquiteto integral” 93, para que haja uma atuação pertinente ao campo do saber
– Arquitetura94 –, visto que:
A arquitetura é um dos ramos da Ciência da construção e deve, portanto,
ser ensinada junto com a Técnica superior, mesmo devendo-se acrescentar
aquele ‘tanto de arte que basta para dar uma veste digna aos edifícios’. [...]
[...] A arquitetura é sempre, e, sobretudo, Arte (com A maiúscula), e não
pode ser comprimida por demasiadas outras noções, por limitações muitos
estreitas. [...]. Nós também queremos o artista culto, mas com a cultura
necessária para não fazer uma má figura na sociedade; queremos um
artista que saiba construir, mas sem que, por isso, as noções construtivas
caiam do empirismo da ciência. [...]

90 BOITO, Camillo. Questioni pratiche delle belle arti. Milano: Hoepli, 1893. p. 353. Apud. MIARELLI
MARIANI, Gaetano. L’insegnamento del restauro...op. cit., 2001. p. 143.
91 STEFANI, Lorenzo. op. cit., 1992. p.143.
92 Para o entendimento da relação entre Boito e Giovannoni, ver: PANE, Andrea. Da Boito a
Giovannoni: una difficile eredità. In «’ANAΓKH», n. 57, maggio 2009, pp. 144-153..
93 O conceito de arquiteto integral segundo Giovannoni, ver: GIOVANNONI, Gustavo. Relazione
della Commissione per le Scuole di Architettura. In. Associazione Artistica fra i Cultori di
Architettura, Roma: Architettura. A.a.c.a.r. <Annuario MCMVI-MCMVII>, 1908. pp. 19-29
(parcialmente em GIONANNONI, Gustavo. Dal capitello alla città. Milano, Jaca Book, 1997, pp.
127-128). GIOVANNONI, Gustavo. Gli Architeti e gli Studi d”Architettura in Italia. Roma:Tip. Unione
Editore, 1916. GIOVANNONI, Gustavo. Per le Scuole Superiori D’Architettura. In. Architettura e Arti
Decorative. Rivista d’arte e di storia, fasc. III, novembre 1924, pp.90-92. GIOVANNONI, Gustavo.
Discussione Diddatica. In. Questioni di Architettura – nella storia de nella vita. Roma: Biblioteca
D’Arte Editrice, 1929. GIOVANNONI, Gustavo. La figura artistica e profissionale dell’architetto. In.
Conferenza teunuta al Circulo di Cultura del Sindacato Toscano Architetti. Il 13 gennaio 1929, VII
nell’aula magna della Regia Università di Firenze. Firenze: Felice Le Monnier, 1929. CIUCCI, G. Gli
architetti e il fascismo. Architettura e città 1922-1944. Torino: Einaudi, 1989, pp. 9-13; ZUCCONI,
Guido. La città contesa. Dagli ingegneri sanitari agli urbanisti (1885-1942). Milano: Jaca Book,
1989, pp. 123-128. Essas informações foram retiradas da publicação: PANE, Andrea. Atualidade
de Gustavo Giovannoni. [tradução: Beatriz Mugayar Kühl], 2011. (prelo). Agradeço a gentileza da
Profa. Beatriz Mugayar Kühl em disponibilizar o texto..
94 STEFANI, Lorenzo. op. cit., 1992. p.144..
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É inútil: quem tem a qualidade de um bom técnico, mas não pode ser
concomitantemente um bom artista, que seja engenheiro civil ou industrial;
quem é artista pleno de fantasia e de entusiasmo, mas incapaz de adaptar a
sua mente e de fazer com que sua arte sirva aos problemas positivos, que seja
pintor ou escultor, ou decorador, ou cenógrafo. Nem um, e nem outro serão
um dia um verdadeiro arquiteto, que é concomitantemente artista e técnico
e pessoa culta, e que deve ter adquirido essas várias qualidades não como
variadas noções independentes, mas como harmônicas manifestações de
um pensamento único, de uma única energia95.

E, para além desses conceitos, coloca indubitavelmente a
importância do conhecimento da história da arquitetura como sustentação da
formação do arquiteto.
A verdade é que, neste como em tantos outros campos, a História pode ter
uma utilidade prática em confrontar somente quando for possível analisar
minuciosamente e imparcialmente condições especiais, causas grandiosoas
ou simples, vantagens ou erros. Até quando este não pode ser, a História é
literatura. E assim nos referimos aos ordenamentos arquitetônicos dos
períodos passados, revocarem as grandes figuras dos antigos arquitetos e
as vicissitudes (frequentemente incrivelmente banais e confusas) das obras
mais distintas, pode representar um belo campo de pesquisa, mas tem
bem escassa aplicação no momento presente da Arquitetura; e o primeiro
capítulo das discussões acadêmicas sobre o tema é, quando se deseja ser
mais preciso, bem pobre de resultados concretos do ponto de vista prático96.

95 Tradução nossa. L’Architettura non è che uno dei rami della Scienza del costruire e de quindi
insegnarsi insieme alla Tecnica superiore, pur aggiungendosi que “tanto d’arte che basti per dare
uma degna veste algi edifici” [...] L’Architettura è sempre e sovratutto un’Arte (com l’A maiuscola), e
non può essere compressa da troppe altre nozioni, da troppo stretti vincoli.[...] Vogliamo anche noi,
l’artista colto, ma di quel tanto di coltura che sai sufficiente per non fargli una brutta figura nella
società; vogliamo l’artista che sappia costruire, mas senza per questo che le nozioni costruttive
scendano dall’empireo della scienza. [...] È inutile: chi a le qualità di um buon tecnico, ma non
può essere insieme um buon artista, faccia l’engegnere civile od industriale; chi è l’artista pieno
di fantasia e di slancio ma incapace di addatre la sua emnte e di far servire la sua arte ai problemi
positivi,faccia il pittore o lo scultore, o il decoratore o lo scenografo. Né l’uno e né l’altro saranno
mai il vero architetto, che é insieme artista e tecnico e persona colta, e che deve avere acquistato
queste qualitá varie, non come altrettante nozioni indipendenti, messe insieme alla meglio, ma
come arrmoniche manfiestazioni di un unico pensiero, di una unica energia. GIOVANNONI, Gustavo.
Gli Architeti e gli Studi d”…op. cit., 1916. pp.12-13. Citado também por STEFANI, Lorenzo. op. cit.,
1992. pp.144-145..
96 Tradução nossa. La verità é che, in questo come in tanti altri campi, la Storia può avere utilità
pratica di raffronto solo quando può essere possibile analizzare minutamente ed imparzialmente
condizioni speciali, cause grandiose o spicciole, vantaggi ed errori. Finchè questo non si può, la
Storia è letteratura. E così il riferirci agli ordinamenti architettonici nei periodi trascorsi, il rievocare
le grande figure di antichi architetti e le vicende (bene spesso incredibilmente trite e confuse) delle
opere più insigni, puó rappresentare um bel campo di ricerche, ma ha ben scarse applicazioni,
al momento present dell’Architetura; ed il primo capitolo delle discussioni accademiche che la
riguardano è, quando si vuol stringere, ben povero di risultati praticamente concreti. GIOVANNONI,
Gustavo. Gli Architeti e gli Studi d”…op. cit., 1916. pp.7-8..

O campo disciplinar do restauro e o ensino

115

Essas situações deram inicio a uma série de discussões sobre
a formação e sobre a figura do arquiteto. O debate girava em torno da Scuole
Superiore di Architettura em que, supostamente, seriam unidos os ensinos
artísticos e técnicos, na tentativa de preencher as lacunas existentes no ensino
de ambas as escolas – Politécnicas e Belas Artes.
Alguns fatos importantes ocorreram no final do século XIX,
resultando no surgimento dos cursos autônomos de Arquitetura, cujas raízes
são positivistas. Houve várias discussões abordando não somente as questões
voltadas à formação do arquiteto, mas também suas competências e habilitações,
iniciando a preocupação com a “confusa” atribuição no campo profissional.
Em 1885, a Lei de Saneamento da cidade de Nápoles previa
vários regulamentos para as construções e estabelecia competências e
habilidades que os responsáveis pelos novos projetos deveriam ter: os novos
projetos deveriam ser elaborados por um projetista habilitado com o título de
“disegno architettonico”, que somente as “Escolas de Engenharia” poderiam
atribuir97. Em 1887, aconteceu o VI Congresso dos Engenheiros e Arquitetos
Italianos, no qual Boito já expressava o desejo para autonomia do curso de
Arquitetura, e durante o qual formulou a primeira tentativa em fundar um
Istituto Superiore di Architettura98.
Em 1890, foi instituída a Associação Artística entre Cultores
da Arquitetura de Roma (Associazione Artistica fra i Cultori di Architetura di
Roma – AACAR) por iniciativa do arquiteto Giovanni Battista Giovaneale99, com
vários objetivos, tais como: o restauro dos monumentos, a salvaguarda dos
centros históricos, o sistema urbano e, principalmente, o problema do ensino
de Arquitetura100.
Nesse ambiente principia o debate, de fato, da criação de
uma Faculdade Autônoma de Arquitetura. Giovannoni escreve um artigo101 no

97 CALABI, Donatela. Tra ingegnere civile e architetto: um riscontro di biografie parallele. In.
BARBERA, Paola, GIUFFRÈ, Maria (a cura di). Um archivio di architettura tra Ottocento e Novecento
– i disegni di Antonio Zanca (1861-1958). Cannitello, Biblioteca del Cenide, 2005. p.74.
98 CALABI, Donatela. op. cit., p.74.
99 SPAGNESI, Gianfranco Cimbolli. Storia, Storiografia ed Insegnamento dell’Architettura. In.
PARDO, Vittorio Franchetti (a cura di). L’architettura nelle città italiane del XX secolo – dagli anni
venti agli anni ottanta. Milano: Jaca Book, 2003. pp.362-365.
100 BERTA, Barbara. La formazione della figura profissionale dell’architetto – Roma: 1890-1925.
Dottorato in Storia e Conservazione dell’oggetto d’arte e di architettura. Università degli Studi di
Roma Tre, 2008.
101 GIOVANNONI, Gustavo. Relazione della Commissione per le Scuole di Architettura, In.
A.A.C.A.R., Annuario MCMVI-MCMVII, 1908, pp. 19-23.
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Figura 9: Annuario dell’Associazione Artistica fra i Cultori di Architetura di Roma – AACAR. Fonte:
<http://periodici.librari.beniculturali.it/visualizzatore.aspx?anno=1891&ID_testata=67&ID_
periodico=5592>.

qual justifica a formação do novo profissional. Descreve que o arquiteto deve
ser, antes de tudo, um artista e um intelectual da arte, e deve saber projetar
tanto “as grandes linhas de um monumento quanto a decoração interna de um
edifício”. Recomenda que o arquiteto deva ter a seguinte formação:
1. Uma preparação artística completa, que torne familiar os meios com os
quais o pensamento da arte se plasma, e nele desenvolva a “fantasia” e o
senso de equilíbrio e proporção na composição;
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2. Uma preparação técnica comparável, mesmo se em campo mais restrito, à
da engenharia civil, pela qual os arquitetos percebam as razões das normas
estáticas e saibam resolver os mais variados problemas das construções
que, quando se afastarem dos costumeiros modestos e velhos tipos de
edifícios, sejam adotados modernos sistemas de construções e materiais
modernos, que se apresentam em cada monumento;
3. Uma cultura geral ampla e variada e uma capacidade de “saber estudar”
por conta própria, que somente pode ser obtida através dos conhecimentos
adquiridos num curso superior;
4. Um conhecimento bem fundamentado da História da Arquitetura e da
História da Arte, que o torne familiar com o próprio espírito dos períodos
artísticos que precederam ao nosso102.

Após várias tentativas “frustradas”, a Itália presencia
iniciativas para tal idéia: Lei Coppino” 103 (R.D. 25 settembre 1885, e 9 settembre
1885), que previa a criação dos cursos autônomos de arquitetura, duas
propostas de reordenação dos estudos de arquitetura: a Lei Boselli” 104 (R. D.
14 giungo 1889) e a “Lei Rava” de 1907.105 O “Decreto Rosadi” 106 reformulado
na “Lei Nava”, que resultou na proposta de instituir escolas de arquitetura
em decreto-lei constituindo as “Scuole Superiori di Architettura” de Roma,
Florença e Veneza. Depois de tantos esforços, institui-se em 1919 (R.D.
31 ottobre 1919, n. 2593) a Scuola Superiore di Architettura em Roma107.
Consequentemente, originam-se as disciplinas de História

102 Tradução nossa. 1. una completa preparazione artística che gli renda familiari i mezzi con cui
il pensiero d’arte può plasmarsi e sviluppi in lui la fantaisa ed il senso di equilibrio e di proporzioni
ocorrenti nel comporre. 2. una preparazione tecnica paragonabile, pur essendo in campo più
ristretto, a quella degli ingegneri civili; per la quale cioè l’architetto si renda conto delle ragioni
d’essere norme statiche e sappia risolvere gli svariati, problemi di construzione che, ove si esca dai
soliti modesti e vecchi tipi di edifici e si adottino moderni sistemi di costruzione e moderni materiali,
si presentano ad ogni monumento. 3. una coltura generale vasta e varia ed uma facolta di saper
studiare per próprio conto che solo può esser data da uma scuola superiore. 4. una conoscenza
bem basata della Storia dell’Architettura e di quell’Arte, che lo renda familiare com lo spirito stesso
dei periodi artistici che hanno preceduto il nostro. In. GIOVANNONI, Gustavo. Relazione della
Commissione per le Scuole di Architettura, In. A.A.C.A.R., Annuario MCMVI-MCMVII), 1908, p.21..
103 STEFANI, Lorenzo. Le scuole di architettura in Italia – Il dibattito dal 1860 al 1933. Milano:
Franco Angeli, 1992. pp. 59-68. E BERTA, Barbara. La formazione della figura profissionale
dell’architetto – Roma: 1890-1925. Dottorato in Storia e Conservazione dell’oggetto d’arte e
di architettura. Università degli Studi di Roma Tre, 2008. pp. 21-24. COMPAGNIN, Loredana e
MAZZOLA, Maria Luiza. op. cit., 1976. p.194..
104 Idem..
105 STEFANI, Lorenzo. op. cit., 1992. pp.75-79. E BERTA, Barbara. op.cit., pp.36-41. COMPAGNIN,
Loredana e MAZZOLA, Maria Luiza. op. cit., 1976. p.194..
106 Ibidem. pp. 124-141; e Ibidem. pp. 85-99; Ibidem. p.194..
107 COMPAGNIN, Loredana e MAZZOLA, Maria Luiza. op. cit., 1976. p.194..
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Figura 10:Annuario della R. Scuola Superiore di Architettura di Roma. Fonte:<http://periodici.librari.
beniculturali.it/visualizzatore.aspx?anno=1925-1926&ID_testata=68&ID_periodico=5598>.

da Arte, História e Estilos da Arquitetura e Restauro dos Monumentos, que
representam dois aspectos de uma idêntica intenção, aquela de oferecer
referências e modelos para o projeto de arquitetura108. Ou seja, as duas
disciplinas nascem da necessidade de dar suporte à projetação arquitetônica.

108 SPAGNESI, Gianfranco Cimbolli. op. cit. In. PARDO, Vittorio Franchetti (a cura di). L’architettura
nelle città italiane del XX secolo...op. cit., 2003. p.363..
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Desse modo, a formação para atuar em bens culturais foi iniciada, de fato, com
a “Reale Scuola Superiore di Architettura di Roma”, instituída pelo Ministero
della Republica Italiana della Pubblica Istruzione, em 31 de outubro de 1919109, e
inaugurada em 18 de dezembro de 1920, através dos seus fundadores Gustavo
Giovannoni110 e Marcello Piacentini111.
A nova lei para a instituição da Reale Scuola Superiore di
Architettura di Roma compreende e estabelece alguns artigos importantes. No
segundo artigo determina:
O curso de estudo das Escolas Superiores de Arquitetura desenvolve-se
em 5 anos e compreende ensinos científicos, artísticos e técnicos. São
obrigatórias as seguintes matérias: Matemática, Mecânica Racional,
Topografia, Química Geral, Física Experimental, Instalações Hidráulicas
aplicadas às construções, Ciência das Construções, Higiene das
Construções, Perspectiva, História da Arquitetura, Estilos Arquitetônicos e a
sua aplicação, Levantamento e Restauro dos Monumentos, Composição dos
projetos arquitetônicos complementares em relação também às exigências
e aos meios de construção do nosso tempo e Construção da Cidade112.

Ou seja, a disciplina de Restauro dos Monumentos113 já fazia

109 Com afirma Spagnesi, nesse mesmo ano, em 1919, Walter Gropius assumiu a direção da
Bauhaus em Weirmar, o qual transformará na escola de ponta de todo o Movimento Moderno
Racionalista. Os ensinos de História da Arquitetura foram banidos do currículo, pois entendia que
deveria haver a ruptura com o passado. In. SPAGNESI, Gianfranco Cimbolli. op. cit.,. In. PARDO,
Vittorio Franchetti (a cura di). L’architettura nelle città italiane del XX secolo...op. cit., 2003. p.363.
110 Gustavo Giovannoni é, sem dúvida, a figura mais importante no processo de formação da
Scuole Superiore di Architettura em Roma, da qual dá a base para o surgimento das Faculdades
de Arquitetura italianas. Segundo Pane, Giovannoni é o “pai fundador” dos estudos e do ensino
de arquitetura na Itália. PANE, Andrea. Atualidade de Gustavo Giovannoni. [tradução: Beatriz
Mugayar Kühl], 2011. (prelo).
111 VENTURI, Ghino. op. cit.,1924.p.112..
112 Tradução e grifo nosso. Art. 2 – Il corso degli studi della Scuola Superiore di Architettura
si svolge in 5 anni e comprende insegnamenti scientifici, artistici e tecnici. [...]. Sono materie
obbligatorie le seguinte: Matematica (complementi di algebra, calcolo diferenziale ed integrale,
geometria analitica e descritiva), Meccanica razionale, Topografia, Chimica generale, Fisica
sperimetale, Idraulica applicata alle costruzioni, Scienza delle costruzioni, Igiene delle costruzioni,
Prospettiva, Storia dell’architettura, Stili architettonici e loro applicazioni, rilievo e restauro dei
monumento, composizione di progetti complementi architettonici in relazione anche alle esigenze
ed ai mezzi di costruzione del nostro tempo e Edilizia cittadina. In. R.D. 31 ottobre 1919, n. 2593..
113 As razões que delinearam as questões voltadas à introdução do ensino de restauro
arquitetônico nos currículos dos arquitetos no âmbito do território italiano estão expostas com
maior propriedade por Gaetano Miarelli Mariani em MIARELLI MARIANI, Gaetano. L’insegnamento
del restauro...op. cit., 2001. pp. 146-149. Segundo o próprio Miarelli, evidenciam-se as atividades
didáticas que Camillo Boito desenvolveu no Istituto Superiore Tecnico di Milano, tendo como ponto
de partida, as relações dos fatos ligados à criação das “Scuole di Architettura” com as aspirações
da cultura arquitetônica do século XIX, em particular com a afirmação do restauro filológico e,
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parte do conjunto de disciplinas concernentes ao ensino em Arquitetura e
Urbanismo, e por sua vez, indica a importância desse conjunto de matérias para
a concepção da formação do “arquiteto integral”, que é o somatório de construtor
e artista, segundo a leitura de Gustavo Giovannoni. Ele afirma que o caráter
da “Escola” estabelece a perfeita paridade do titulo em relação ao exercício
profissional, que é feita para formar profissionais e não para dar asas aos gênios114.
As disciplinas: Composição Arquitetônica, Ciência das
construções, Estilos Arquitetônicos e suas aplicações, Levantamento e Restauro
dos Monumentos são consideradas fundamentais e, segundo a legislação,
deveriam ser ministradas por Professores Titulares, diferentemente das outras
disciplinas que poderiam ser dadas por professor encarregado para tais
funções. Isso demonstra a importância atribuída a esse conjunto de disciplinas
que era entendida como de caráter essencial e determinante para a formação
do arquiteto-urbanista,
Art. 3 – Aos ensinos obrigatórios de Composição Arquitetônica, Ciência
das construções, Estilos Arquitetônicos e suas aplicações, Levantamento
e Restauro dos Monumentos será encarregado por um Professor Titular115.

Na Architettura e Arti Decorative - Rivista d’Arte e di Storia116,
Marcelo Piacentini descreve a inauguração da nova escola e as disciplinas, que
os alunos irão cursar com seus respectivos professores:
Si è inaugurata in Roma la nuova Scuola Superiore di Architettura. Questa

paralelamente, a constituição das normativas e a organização das “Belas Artes”. Pietro Selvatico
Estense expõe a premissa que é bela cada arquitetura que corresponde à índole de um povo (<< è
bella ogni architetra che corrisponde all’indole di un popolo>> Ibidem. p. 146.), sendo o herdeiro da
própria tradição, o arquiteto deveria usar alguns estilos produzidos nas civilizações passadas.
Boito reitera o que Selvatico enuncia: a necessidade de fundar o futuro da Arquitetura na História.
O estudo do antigo fosse o melhor patrimônio para entender a nossa arte (<< lo studio dell’antico
fosse il patrimonio megliore per l’avvenire dell’arte nostra>> Idem.), ou seja, a formação baseada
nos estilos do passado, perpassa na relação entre a Arquitetura e o Restauro, cujo trabalho de
quem exerce a arte da “nova construção” e a conservação das testemunhas do passado garante
a correspondência da cultura histórica daquele determinada civilização. O Restauro, por ser
Arquitetura, constitui na finalidade de intervir no preexistente, afirma Giovannoni que, baseado
sobre o novo sentido do respeito e sobre a nova cultura histórica, possui uma formula e um
método (basato sul nuovo senso di rispetto e sulla nuova cultura storica [...] possiede una formula
e un metodo. Idem. p.148.). A Arquitetura não pode prescindir do Restauro dos Monumentos,
portanto, Boito introduz a disciplina em 1865 no Istitutto Tecnico Superiore di Milano.
114 GIOVANNONI, Gustavo. Per le Scuole Superiori D’Architettura. In. Architettura e Arti Decorative.
Rivista d’arte e di storia, fasc. III, novembre 1924, pp.90-92.
115 Tradução nossa. Art. 3 – algi insegnamenti obbligatori d compoiszione architettonica, di
sciencia delle costruzioni e di stili architetonici e loro appplicazione,rilievo e restauro dei monumenti,
sarà provveduto com professore di ruolo. In. R.D. 31 ottobre 1919, n. 2593.
116 Architettura e Arti Decorative-Rivista d’Arte e di Storia, fasc. I, maggio guingo 1921, pp.91-92
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Figura 11: Esquema “La Scuola dell’Architettura” – di storia dell’architettura dal 1920 al 1992. Fonte:
Principi e metodi della storia dell’architettura e l’eredità della “scuola romana”: Atti del Convegno
internazionale Roma, 26-27-28 marzo 1992. Università degli Studi di Roma – Dipartamento di
Storia dell’Architettura, Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici, Roma: Centro Stampa
d’Ateneo, 1992. pp. 12-13..
istituzione, attesa da tanti anni e da tutti auspicata ardentemente, è finalmente
un fatto compiuto. Alla cerimonia dell’inaugurazione erano presenti S. E. l’On.
Rosadi, Sottosegretario alle Antichità e Belle Arti, il Comm. A.
Colasanti, Direttore generale delle A. e B. Arti, lo scultore E. Ferrari,
Presidente dell’Istituto delle Belle Arti, il Prof. Ceradini, Direttore della Scuola
di Applicazione per gli ingegneri, l’On. Ciappi, il Senatore Rava, Sindaco di
Roma e una folla di artisti.
Il Prof. Manfredi, Direttore della nuova Scuola alla formazione della quale ha
dedicato tutta la sua attività, ha pronunciato il discorso inaugurale.
In seguito il Prof. Giovannoni ha letto mia dotta ed acuta prolusione al suo
Corso di Storia dell’Architettura e Studi Architettonici.
Lunedì 10 Gennaio sono cominciate regolarmente le lezioni in tutti e 5 i corsi.
Ecco l’elenco delle materie e degli insegnanti:
1° ANNO
»» Analisi matematica - 1.a Parte - (Complementi di matematica, analisi
algebrica, geometria analitica. Prof. BOMPIANI;
»» Elementi di Chimica generale e di chimica applicata ai materiali da
costruzione -GIORGIS;
»» Geometria descrittiva. PANNELLI;
»» Disegno di ornato e figuativo. VAGNETTI;
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»» Storia dell’arte. D.ACHIARDI;
»» Disegno architettonico ed elementi di composizione. FOSCHINI;
»» Elementi costruttivo. MAGNI;
2° ANNO
»» Analisi matematica – 2.a Parte – (Teoria delle equazioni, calcolo
infinitesimale). Prof. BOMPIAN;
»» Applicazioni di geometria descrittiva - (Prospettiva). BORGOGELLI;
»» Meccanica razionale (Calcolo grafico, statica analitica e geometrica
elementi di cinematica e dinamica). SILL;
»» Mineralogia e Geologia applicate. DE ANGELIS;
»» Decorazione applicata. BARGELLINI;
»» Storia dell’architettura e stili architettonici. GIOVANNONI;
»» Composizione architettonica. MANFRED;
»» Rilievo e restauro dei monumenti. LOCATI;
3° ANNO
»» Scienza delle costruzioni e disegno. GIANNELL;
»» Topografia e costruzioni stradali.CASSINIS;
»» Igiene delle abitazioni.LEVI DELLA VIDA;
»» Fisica sperimentale e tecnica.BORDONI;
»» Decorazione applicata.BARGELLIN;
»» Plastica ornamentale.PRINI;
»» Caratteri degli edifici.MILANI;
»» Composizione architettonica.MANFREDI;
»» Rilievo e restauro del monumenti. LOCATI;
4° ANNO
»» Idraulica applicata ed impianti vani.SCIOLETT;
»» Materie giuridiche ed economiche.CHIALVO;
»» Plastica ornamentale.PRINI;
»» Architettura tecnica professionale – Estimo.FASOLO;
»» Composizione architettonica.MANFREDI;
»» Arredamento e decorazione interna.GRASSI;
5° ANNO
I.° Semestre
»» Composizione architettonica.MANFRED;
»» Edilizia cittadina ed arte del giardini.PIACENTINI;
»» Scenografia.ANGELETTI;
»» Conferenze d’arte e di archeologia.
II.° Semestre
»» Sviluppo di un progetto architettonico completo nel riguardi dell’arte e
della scienza.
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CORSO SPECIALE DI STUDIO DEI MONUMENTI AGGREGATO ALLA SCUOLA
SUPERIORE DI ARCHITETTURA.
Elenco degli insegnamenti: Studio storico, tecnico e artístico dei monumenti,
Nozioni d’archeologia e tecnica degli scavi, Rilievo e Restauro dei Monumenti,
Conferenze ed esercitazioni su speciali argomenti117.

Figura 12: Architettura e Arti Decorative
- Rivista d’Arte e di Storia. Fonte:
<http://opac.sba.uniroma3.it:8991/
arardeco/1921/21_I/121pc01.jpg>.

Figura 13: Noticário da inauguração da
“Nuova Scuola Superiore di Architettura”.
Fonte: <http://opac.sba.uniroma3.it:8991/
arardeco/1921/21_I/Notiz/INP1.html>.

Figura 14: Noticário da inauguração da
“Nuova Scuola Superiore di Architettura”.
Fonte: <http://opac.sba.uniroma3.it:8991/
arardeco/1921/21_I/Notiz/INP2.html>.

117 Grifo nosso, identificando as principais disciplinas. In. Architettura e Arti Decorative-Rivista
d’Arte e di Storia, fasc. I maggio gungno 1921, pp.90-92.
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Até então não havia nenhuma sistematização autônoma na
formação do arquiteto, principalmente no que se refere à atuação no campo
disciplinar do restauro, inclusive no âmbito da graduação118.
Na Real Escola Superior de Arquitetura de Roma, a formação
do arquiteto era baseada num conjunto de disciplinas técnicas, artísticas e de
cunho histórico, oferecendo bases para atuar no ambiente consolidado (tecido
preexistente). A nova figura do “arquiteto integral” buscava uma formação
articulada aos vários campos do saber, e reforçava a necessidade de que o
profissional fosse “habilitado” nos problemas históricos, culturais, técnicos e
também nos econômicos e jurídicos – nesse caso entrariam na grade curricular
as disciplinas: Avaliação dos Edifícios, Direito Civil e Direito Urbanístico119 –, para
que tenha saberes para propor “novos projetos” para a cidade preexistente.
A organização didática inicial era baseada no critério de
agrupamento de matérias em áreas disciplinares afins – que continua até
os dias de hoje – delineando três ciclos: científico (ciência da construção
e matérias propedêuticas), artístico (ornamentação, plástica, figura, etc.) e
arquitetônico (compreende a tríade vitruviana: firmitas, utilitas e venustas, que
corresponde aos aspectos construtivos, distributivos e formais dos edifícios)120.
As matérias articulavam-se linearmente numa lógica didática, aproximando
e integrando os vários saberes para a formação desse novo profissional. Os
ciclos contribuíam para a Composição Arquitetônica. Primeiramente, era

118 Em paralelo à criação da “Reale Scuola Superiore di Architettura di Roma”, sucediam eventos
importantes no contexto italiano para o entendimento da formação do arquiteto: de um lado,
afirmava-se o ponto de vista de Gustavo Giovannoni, que requeria a importância do estudo da
História da Arquitetura, uma especificidade tal que exigia preparação muito particular, somente
a do Arquiteto; e o nascimento da revista Palladio, destinada unicamente à historiografia
arquitetônica, reunindo personalidades de várias procedências, tais como arquitetos, engenheiros,
arqueólogos, historiadores de arte, etc, numa tradição severamente filológica. E do outro lado,
consolidava uma tendência “espiritualista”, que lamentava o limite positivista da historiografia da
arquitetura. Adolfo Venturi era contra os ensinamentos e pensamentos de Gustavo Giovannoni, a
que se referia ao reforço das questões sobre a história da arquitetura, que se manifesta através
da evolução dos tipos e das soluções técnicas (MARCONI, Paolo. Dal piccolo ao grande Restauro
– colore, struttura, architettura. Venezia; Marsilio, 1998. pp.57–58). Assim, inicia-se o estudo
sistematizado e complexo da História da Arquitetura dando base nas discussões referentes aos
conceitos de restaurar, conservar e preservar o patrimônio construído. É importante salientar
que o conjunto de disciplinas e conteúdos referente à História da Arquitetura é a base para as
discussões de como atuar no artefato pré-existente que contenha um valor intrínseco: artístico,
histórico, econômico, antigüidade, cognitivo, cultural, de opção e de existência.
119 PARDO, Vittorio Franchetti (a cura di). La Facoltà di Architettura dell’università di Roma “La
Sapienza” ...op. cit., 2001. p.17.
120 SIMONCINI, Giorgio. Gustavo Giovannoni e la Scuola Superiori di Architettura di Roma (19201935). In. PARDO, Vittorio Franchetti (a cura di). La Facoltà di Architettura dell’università di Roma
“La Sapienza”...op. cit., 2001. pp. 45-53.
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Figura 15: Horário das disciplinas. Fonte: Annuaro della Regia Scuola di Architettura in Roma
(1925-1926), pp.158-159.

oferecida a formação histórica, considerada basilar; depois, o conhecimento
dos problemas práticos e o progressivo domínio dos meios; finalizava-se com
a questão artística. A Composição Arquitetônica transformava-se, portanto, em
ensino básico, perpassando todos os anos121. Segundo Simoncini, a matéria
Composição Arquitetônica traduzia-se em projeto, e era concebida não como
disciplina em si, mas como uma atividade a desenvolver no âmbito das matérias
que envolviam todos os ciclos.
Em 1932, sob a direção de Gustavo Giovannoni, houve
algumas modificações nos “ciclos didáticos”, transformados em quatro ciclos:
Técnico-Científico (Análises Matemática, Geometria Descritiva, Mecânica
Racional, Ciência da construção, Química geral e aplicada, Mineralogia e
Geologia, Física técnica, Instalações técnicas, Topografia e construções de
estradas e Tecnologia Arquitetônica)122; Artístico (Desenho de Ornamentação
e Figura, Decoração Pictórica, Plástica de Ornamentos, Mobiliário, Decoração
Interna, Cenografia)123; Histórico-Artístico (História da Arte, História da

121 COMPAGNIN, Loredana e MAZZOLA, Maria Luiza. op. cit., 1976. p.195.
122 GIOVANNONI, Gustavo. La Scuola di Architettua di Roma. Roma: Paolo Cremonese, 1932.
pp.12-13. Apud. SIMONCINI, Giorgio. op. cit. In. Vittorio Franchetti (a cura di). La Facoltà di
Architettura dell’università di Roma “La Sapienza”...op. cit., 2001. p. 52.
123 Ibidem.
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Foto 16: Exercício desenvolvido
para a Composição Arquitetônica
– aluno: Guido Marinucci – um
edifício localizado na Piazza
di Trevi (lugar que se localiza
a Fontana di Trevi). Fonte:
VAGNETTI, Luigi; DALL’OSTERIA,
Graziella (a cura di). La Facoltà
di Architettura di Roma – nel suo
trentacinquesimo anno di vita.
Roma: Edizioni della Facoltá di
Architettura di Roma, 1955. p.111.

Arquitetura e Estilos de Arquitetura, Levantamentos dos Monumentos, Restauro
dos Monumentos)124; e o Arquitetônico (Desenho Arquitetônico, Elementos de
Composição e Elementos Construtivos [primeiro ano], Composição Arquitetônica,
Caráter dos Edifícios, Construção da Cidade [Urbanística] e Artedos jardins) e
matérias complementares como: Avaliação e Exercício Profissional, Higiene das
Habitações, matérias jurídicas e econômicas125.
As raízes da “Escola Romana” davam-se pelo viés do
conhecimento da História (denominação original Estilos Arquitetônicos) e pelos
ensinos de Composição Arquitetônica. No entanto, havia duas tendências126
distintas no interior da Escola. Uma sustentada por Marcello Piacentini, que
vê a História como base sólida de cultura127, porém não como meio essencial
para alcançar a nova expressão arquitetônica128. Reafirmando a colocação de

124 Idem.
125 Idem.
126 Existem várias discussões dentro da Escola, principalmente entre Gustavo Giovannoni e
Marcello Piacentini. Ver: NICOLOSO, Paolo. Gli Architetti di Mussolini – Scuole e sindacato, architetti
e massoni, professori e politici negli anni del regime. Milano: Franco Angeli, 2004.
127 GIOVANNONI, Gustavo. Discussione Diddatica. In. Questioni di Architettura – nella storia
de nella vita. Roma: Biblioteca D’Arte Editrice, 1929. p.60. Apud. MIARELLI MARIANI, Gaetano.
L’insegnamento del restauro...op. cit., 2001. p.150.
128 Ibidem.
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Piacentini, Santo Ferrari é enfático quando diz que a nossa é arte moderna
e deve ter preparação moderna129. Da outra parte, havia Vincenzo Fasolo
(professor de História e Estilos da Arquitetura) e Gustavo Giovannoni (Professor
de Restauro dos Monumentos). Pela interpretação de Fasolo, o ensino requeria
uma preparação baseada exclusivamente no estudo dos estilos (no caso da
História), que deveria coincidir com as disciplinas técnicas, para propiciar
a compreensão dos elementos construtivos do passado, e as disciplinas
artísticas, para colaborar com a explicação dos aspectos figurativos130. Fasolo
afirma que deveria conduzir a uma profunda preparação exatamente para a
arquitetura moderna, que chegaria aos jovens por meio do alto conhecimento de
tudo aquilo que existe de elevado e permanente no passado131. Giovannoni, por
sua vez, na mesma linha de pensamento do Fasolo, ressaltava a importância
dos estudos dos estilos, distinguindo aqueles já distantes dos mais próximos,
a considerar inigualável proveniência de formas que podem ter ramificações e
continuação na nossa civilização, e portanto, constituem uma base sólida e não
efêmera de uma arquitetura italiana moderna132.
Esse dualismo interno do curso de Arquitetura se transformará
numa abertura de discussões no âmbito italiano e resultará em soluções urbanas
e arquitetônicas diversas, trazendo benefícios diretos para a sociedade.
Assim sendo, segundo Miarelli Mariani, a “Escola Romana”
abarca a História, que tem origem no passado e assumiu uma particular evidência
e difusão durante o século XIX, num ambiente que requer da História, método,
instrumentos, códigos e modelos para responder aos postulados do restauro,
entendido como campo autônomo e também as exigências contemporâneas do
“novo projetar arquitetônico”133.
A partir de agora, analisaremos a grade curricular.
Observamos algumas modificações na estrutura das disciplinas. No início, foi
instituída a disciplina Stili architettonici e loro applicazione, rilievo e restauro

129 Idem. p.62.
130 GIOVANNONI, Gustavo. Discussione Diddatica...op.cit., 1929. pp.55-58. Apud. MIARELLI
MARIANI, Gaetano. L’insegnamento del restauro...op. cit., 2001. p.150.
131 Tradução nossa. <<dovrebbe[ro] portare a uma grande e profunda preparazione próprio
nell’architettura moderna, la quale giungerebbe ai giovani dalla cognizione alta di tutto che c’é
di elavato e di permanente nel passato>>. Ibidem, 1929. p.56 Apud. MIARELLI MARIANI, Gaetano.
L’insegnamento del restauro...op. cit., 2001. p.150.
132 Tradução nossa.ineguagliabile miniera di forme che <<possono avere propaggini e continuazione
nella nostra civilità>> e quindi costituire una base solida e non effimera di un’architetra moderna
italiana. In. MARIANI, Gaetano. L’insegnamento del restauro...op. cit., 2001. p.150.
133 Ibidem. p. 151.
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Figura 17: Capa do primeiro ano do periódico editado pela Faculdade de Arquitetura. Fonte:
VAGNETTI, Luigi; DALL’OSTERIA, Graziella (a cura di). La Facoltà di Architettura di Roma – nel suo
trentacinquesimo anno di vita. Roma: Edizioni della Facoltá di Architettura di Roma, 1955. p.67.
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Figura 18: Exercício desenvolvido na disciplina Storia e Stili dell’Architettura. Estudos das
estruturas romanas. Fonte: VAGNETTI, Luigi; DALL’OSTERIA, Graziella (a cura di). La Facoltà di
Architettura di Roma – nel suo trentacinquesimo anno di vita. Roma: Edizioni della Facoltá di
Architettura di Roma, 1955. p.70.
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Figura 19: Exercício desenvolvido na disciplina Storia e Stili dell’Architettura. Estudos das
estruturas romanas. Fonte: VAGNETTI, Luigi; DALL’OSTERIA, Graziella (a cura di). La Facoltà di
Architettura di Roma – nel suo trentacinquesimo anno di vita. Roma: Edizioni della Facoltá di
Architettura di Roma, 1955. p.71.
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Figura 20: Interpretação
da Planta, n.1 do Peruzzi.
Fonte: RASSEGNA DI
ARCHITETTURA – Rivista
Mensile di Architettura e
Decorazione. La scuola di
Architettura di Roma. Anno I,
VII, n.2, febbraio 1929. p. 48.

Figura 21: Leitura do Pantheon. Fonte: RASSEGNA DI ARCHITETTURA – Rivista Mensile di
Architettura e Decorazione. La scuola di Architettura di Roma. Anno I, VII, n.2, febbraio 1929. p. 48.
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dei monumenti134; houve, contudo, um desdobramento, denominado Rilievo
dei monumenti e studio di restauro statico e artistico e Storia dell’architettura,
Stili Architettonico e Disegno135. Com o início, de fato, da disciplina, torna-se
Rilievo e Restauro dei Monumenti, passando assumir, em 1921, a denominação
Rilievo dei Monumenti e Restauro dei Monumenti136, disciplinas distintas, mas
ao mesmo tempo complementares. Essas alterações foram significativas,
fazendo com que a História adquirisse a sua própria autonomia na esfera de
ação da Arquitetura, participante tanto do âmbito do projetar, quanto do campo
disciplinar do restauro.

Figura 22: Exercício para o Restauro dei Monumenti: Projeto de Restauro para a Casa deos Strozzi
em Roma. Fonte: RASSEGNA DI ARCHITETTURA – Rivista Mensile di Architettura e Decorazione.
La scuola di Architettura di Roma. Anno I, VII, n.2, febbraio 1929. p. 48.

O conjunto de disciplinas que concerne às áreas da história
e teoria se inicia com a História da Arte, História e Estilos Arquitetônicos,
Literatura Italiana137, Características dos edifícios e Composições Arquitetônicas
– que mais tarde se transformou em Características Estilísticas e Construtivas
dos Monumentos 138, finalizando com a disciplina de Restauro dos Monumentos.

134 R.D. 31 ottobre 1919, n. 2593. In. MARIANI, Gaetano. L’insegnamento del restauro...op. cit.,
2001. p.149.
135 R.D. 2 giungo 1921, n. 1255. In. Ibidem.
136 Idem.
137 Segundo Vagnetti, essa disciplina é a própria História da Crítica. Essa disciplina foi
introduzia na grade curricular. Tradução nossa. O conteúdo da disciplina era: 1. História da
Estética da antiguidade até os dias atuais; 2.História da crítica de Arte; 3.História das Teorias e
da literatura arquitetônica do século XVIII até os dias atuais, com particular referência a época
contemporânea. E no ano acadêmico de 54-55 foi ministrada pelo Prof. Renato Bonelli.
Letteratura italiana. 1. Storia dell’estetica dall’antichità ad oggi; 2. Storia della critica d’arte (id.);
3. Storia delle teoria e della letteratura architettonica dal’700 ad oggi, com particolare riguardo
all’epoca contemporanea. VAGNETTI, Luigi; DALL’OSTERIA, Graziella (a cura di). op. cit., Roma:
Edizioni della Facoltá di Architettura di Roma, 1955. p.190.
138 No ano acadêmico de 54-55 foi ministrada pelo Prof. Guglielmo De Angelis D’Ossat. Tradução
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Figura 23: Exercício – Restauro de consolidamento e Estudo Histórico Estilístico do Serapeo
da Vila Adriana em Tivoli. Fonte: VAGNETTI, Luigi; DALL’OSTERIA, Graziella (a cura di). La Facoltà
di Architettura di Roma – nel suo trentacinquesimo anno di vita. Roma: Edizioni della Facoltá di
Architettura di Roma, 1955. p.134.
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Figura 24: Restauro Urbano na Praça da Catedral de Viterbo. Fonte: VAGNETTI, Luigi; DALL’OSTERIA,
Graziella (a cura di). La Facoltà di Architettura di Roma – nel suo trentacinquesimo anno di vita.
Roma: Edizioni della Facoltá di Architettura di Roma, 1955. p.131.
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Têm por objetivo o conhecimento sistemático dos edifícios do passado, por
meio de pesquisa documental e a análise critica, e, como afirma Vagnetti, não
como finalidade em si desse conhecimento, mas, sim, como aquisição de um
patrimônio válido e vivo capaz de gerar novos frutos139.
Por outro lado, existem as disciplinas que dizem respeito
às áreas artísticas, como Elementos de Arquitetura e Levantamentos dos
Monumentos, e têm o objetivo de fazer levantamentos de edifícios existentes,
colocando em correspondência o desenho com o objeto, dando sequência,
sob esse ponto de vista, às medidas das coisas. Também há um exercício de
representação rápida do objeto em perspectiva “ombreggiata” (perspectiva de
sombras) no próprio ambiente, para o entendimento das variações do jogo de
luz e do ambiente, repercutindo na estética da arquitetura140.
Os estudantes, no segundo ano, cursavam a disciplina de
Rilievo dei Monumenti (Levantamento de Monumentos)141 e no terceiro ano
cursavam a disciplina Restauro dei Monumenti (Restauro dos Monumentos)142,

nossa. O conteúdo da disciplina era: 1. Andamento e completamento da analise estática e
construtiva dos principais épocas arquitetônicas; 2. Estudos dos organismos, dos sistemas de
equilíbrio e das estruturas particulares e decorativas nos mais notáveis monumentos do passado.
3. Aplicação e exercício gráfico.
Caratteri sitilistici e costruttivi dei monumenti. 1. Prosecuzione e completamento dell’anilisi
stilistica e costruttiva delle principali epoche archittoniche. 2. Studio degli organismi, dei sistemi
di equilibrio, dei particolare strutturali e decorativi nei più notaveli monumenti del passato; 3.
Applicazioni ed esercitaciozne grafiche. Ibidem. p.191.
139 Ibidem. p.13.
140 Idem. p.14.
141 Tradução nossa. O conteúdo da disciplina era:
1. Critérios gerais para a verdadeira medida; 2. Levantamento planimétrico de um monumento
pequeno; 3. Esboço (Croqui) em perspectiva e medição de fragmentos arquitetônicos e
ornamentais importantes; 4. Esboço (Croqui) em perspectiva e o conjunto esquemático de um
monumento com as indicações das medidas gerais; 5. Classificação dos monumentos em relação
a sua estrutura; 6. Desenhos detalhados em escala métrica das varias projeções e cortes com
as indicações das medidas detalhadas; 7. Detalhes construtivos e decorativos em escala grande
(maior); 8. Levantamento dos monumentos típicos de varias épocas; 9. Recomposição gráfica de
qualquer monumento do período áureo romana.
1. Criteri generali per la misura dal vero; 2. Rilievo planimetrico di un piccolo monumento; 3. Schizzo
prospettico e misurazione di frammenti architettonici e ornamentali importante; 4. Schizzo
prospettico e insieme schematico di un monumento con la indicazione delle misure generali; 5.
Classifica dei monumenti in rapporto alla loro struttura; 6. Disegni dettagliati in scala metrica delle
varie proiezoni e sezioni, com la indicazione delle misure particolareggiate; 7. Particolare costruttivi
e decorativi in grande scala; 8. Rilievo dei monumenti tipici delle varie epoche; 9. Ricompozione
gráfica di qualche monumento del periodo aureo romano. In. Annuaro della Regia Scuola di
Architettura in Roma (1925-1926), pp.184-185.
142 Tradução nossa. O conteúdo da disciplina era:
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Figura 25: Esboço do “verdadeiro”. Fonte: VAGNETTI, Luigi; DALL’OSTERIA, Graziella (a cura di).
La Facoltà di Architettura di Roma – nel suo trentacinquesimo anno di vita. Roma: Edizioni della
Facoltá di Architettura di Roma, 1955. p.97.
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Figura 26: Estudo da Igreja de S. Atanasio dei Greci em Roma. Fonte: VAGNETTI, Luigi; DALL’OSTERIA,
Graziella (a cura di). La Facoltà di Architettura di Roma – nel suo trentacinquesimo anno di vita.
Roma: Edizioni della Facoltá di Architettura di Roma, 1955. p.99.
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Figura 27: Estudo da Igreja de S. Atanasio dei Greci em Roma. Fonte: VAGNETTI, Luigi; DALL’OSTERIA,
Graziella (a cura di). La Facoltà di Architettura di Roma – nel suo trentacinquesimo anno di vita.
Roma: Edizioni della Facoltá di Architettura di Roma, 1955. p.99.
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em conjunto com algumas disciplinas que concebiam os conteúdos básicos
para atuar no campo profissional, principalmente no tecido preexistente.
As disciplinas que complementavam o campo disciplinar
do restauro eram – para além dos outros cursos – História da Arte, Desenho
Arquitetônico, Elementos de Composição e Elementos Construtivos, no 1.o ano;
História da Arquitetura e Estilos Arquitetônicos, Composições Arquitetônicas
no 2.o ano; Características dos edifícios e Composições Arquitetônicas no 3.o
ano; Composições Arquitetônicas no 4.o ano, e no 5.o ano, primeiro semestre:
Construções de Vilas e a Arte dos Jardins e Composições Arquitetônicas, no
segundo semestre, o desenvolvimento de um projeto arquitetônico (traduzindo
para os dias atuais, o Trabalho de Graduação Final - TFG) utilizando os
conhecimentos adquiridos nos respectivos anos, somando a Arte e a Ciência.
Além da graduação, criou-se conjuntamente com a nova
“faculdade”, um Curso Especial de Estudo dos Monumentos, agregado à
Arquitetura como um curso de aperfeiçoamento, no âmbito de pós-graduação,
que contemplava as disciplinas: Estudo Histórico, Técnico e Artístico dos

Aulas: Critérios para o estudo histórico-artistico dos monumentos; Meio de investigação – estudo
e interpretação dos documentos diretos e dos indiretos das testemunhas históricas. Análises
construtivas, Estudos Morfológicos comparados, estudos dos elementos menores de arte.
O levantamento dos monumentos encaminhados aos estudos de restituição. Métodos gráficos
para distinguir a parte seguramente determinada da parte hipotética do completamento.
Exemplos e exercícios.
O restauro dos monumentos ou a sobreposição dos vários períodos do passado. O inicio dos
restauros arqueológicos. As várias teorias e as varias tendências dos séculos passados e do
momento atual.
Restauro de consolidamento, Restauro de recomposição, Restauro de liberação, Restauro de
complemento, Restauro de inovação.
Várias modalidades na execução e na documentação dos restauros. Exemplos e exercícios.
Exercitação prática – levantamento dos monumentos, estudos da sua restituição ideal, e projeto
para os efetivos restauros.
Lezione – Criteri per lo studio storico-artistco dei monumenti; Mezzi d’indagine – Studio ed
interpretazione dei documenti diretti e delle indirette testemonianza storiche. Anasili costruttiva,
Studio morfológico comparato, studi dei minori elementi d’era.
Il rilievo dei monumenti rivolto agli studi di restituizione. Metodi grafici per sceverare la parte
sicuramente determinata dalla parte ipotetici di completamento. Esempi ed esercizi.
Il restauro dei monumenti o la sovrapposizione dei vari periodi nel passato. Gli inizi dei restauro
archeologici. Le varie teorie e le varie tendenze del secolo scorso e del momento attuale.
Restauro di consolidamento, Restauro di ricomposizione, Restauro di liberazione, Restauro di
complemento, Restauro d’innovazione.
Modalità varie nella esecuizone e della documentazione dei restauri. Esempi ed esercizi.
Esercitazione pratiche – rilievo dei monumenti, studi della loro restituizione ideale, e progetti per i
loro effetivi restauri. In. Annuaro della Regia Scuola di Architettura in Roma (1925-1926), p.192.
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Monumentos, Noção de Arqueologia e Técnicas de Escavações, Levantamentos
e Restauro dos Monumentos143 e algumas palestras e exercícios relativos
ao campo disciplinar, legitimando-o como disciplina autônoma e científica,
fazendo com que, a partir disso, fizesse parte do campo de ação desse novo
profissional.

Figura 28: Levantamento dos Monumentos. Fonte: VAGNETTI, Luigi; DALL’OSTERIA, Graziella (a
cura di). La Facoltà di Architettura di Roma – nel suo trentacinquesimo anno di vita. Roma: Edizioni
della Facoltá di Architettura di Roma, 1955. p.58.

143 VENTURI, Ghino. op. cit., novembre 1924.p.113.
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Figura 29: Levantamento dos Monumentos. Fonte: VAGNETTI, Luigi; DALL’OSTERIA, Graziella (a
cura di). La Facoltà di Architettura di Roma – nel suo trentacinquesimo anno di vita. Roma: Edizioni
della Facoltá di Architettura di Roma, 1955. p.58.

Desse modo, a estruturação mais orgânica e sistematizada da
disciplina Restauro Arquitetônico, no âmbito da graduação, ocorreu na “Reale
Scuola Superiore di Architettura di Roma, precursora em âmbito mundial.
No que se refere à pós-graduação, uma das figuras de maior
relevância para o campo é a de Piero Gazzola, que afirma que é essencial que
os princípios norteadores da conservação e do restauro dos monumentos sejam
preestabelecidos e formulados no âmbito internacional, deixando, todavia,

142

que cada país os empregue levando em conta a própria cultura e as próprias
tradições144.
Gino Chierici já evidenciava nos anos 1940 a necessidade
de formação de arquitetos especializados no âmbito do campo disciplinar do
restauro, para que tivessem a qualidade e capacidade para enfrentar, com a
devida competência, as complexidades que o campo coloca145. Interessante
expor uma afirmação do próprio Chierici em relação à formação e a dificuldade
do campo.
Ao insistir sobre a importância de uma disciplina que é arte e ciência ao
mesmo tempo, não pretendemos encaminhar o restauro para funções de
propaganda anti-modernista, como gostariam muitos míopes cultores do
passado146.

144 Tradução nossa. É essenziale che i principi che presiedono alla conservazione e al restauro
dei monumenti vengono prestabiliti e formulati a livello Internazionale, lasciando tuttavia che ogni
paese li applichi, tenendo conto della propria cultura e delle proprie tradizioni. GAZZOLA, Piero. La
cooperazione Internazionale nel campo della tutela del patrimônio monumentale. In. PEROGALLI,
C. (a cura di). Architettura e restauro: esempi di restauro eseguiti nel dopoguerra. Milano, 1955.
pp.36-43.Apud. GOTTARDO, Francesca. Piero Gazzola e la formazione degli architeti restauratori.
In. DI LIETO, A.; MORGANTI, M.(a cura di). Piero Gazzola. Una strategia per i beni architettonici nel
secondo Novecento Piero Gazzola. Roma: Cierre Edizioni, 2010. p.247.
Em 1922, houve uma reunião em Genebra, na qual existia uma Comissão Internacional de
Cooperação Intelectual, presidida por Henry Bergson, que Gazzola considerava como o ato de
nascimento da colaboração internacional no campo da cultura (GOTTARDO, Francesca. Op. Cit.,
2010. p.247) vindo a contribuir de maneira veemente à criação, em 1965, do Conselho Internacional
de Monumentos e Sítios – ICOMOS sendo o principio consultor da Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) no que concerne à conservação, proteção e
valorização dos monumentos, conjuntos e sítios de todo o mundo (Disponível em < http://www.
international.icomos.org/home.htm> Acesso 25 out. 2011) tendo como premissa promover a
formação de profissional especializado e prover seu recrutamento, aos intercâmbios internacionais,
a constituição de comitês setoriais capaz de orientar as organizações internacionais e a publicação
de revistas especializadas para a divulgação ao conhecimento (Tradução nossa. Promuovere la
formazione del personale specilizzato e provvedere al suo reclutamento, agli scambi internazionali
alla costituizione di comitati settoriali capaci di consigliare le organizzazioni internazionali e alla
publicazione di una rivista specializzata per la divulgazione della conoscenza. In. GOTTARDO,
Francesca. op. cit., 2010. p.247).
145 AVETA, Claudia. Piero Gazzola – Restauro dei Monumenti e Conservazione dei Centri Storici e
del Paesaggio. Dottorato di Ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici. Università degli Studi
di Napoli Frederico II, 2005. p.188.
146 Tradução nossa. Con l’insistere sull’importanzia di uma disciplina che è arte e scienza insieme,
non intendiamo affato di avviare il restauro verso funzioni di propaganda anti-modernista, come
vorrebeero molti miopi lodatori del passato. In. CHIERICI, Gino. Il Restauro dei Monumenti. In Atti
del III Congresso di Storia dell’Architettura (Roma, 1938), p. 332. Apud. AVETA, Claudia. Op. Cit.,
2005. p.188.
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A primeira proposta para um curso de pós-graduação na
área , sem prejuízo de estudos preliminares na graduação, é devida a Piero
Gazzola. Em 1958, pretendeu-se criar um Istituto Superiore per il Restauro dei
Monumenti148 na Politecnica di Milano, com o objetivo de instituir um centro
cultural para coleções e documentações, criar uma escola de aperfeiçoamento
para os graduados e oferecer o respectivo diploma149.
147

A primeira iniciativa foi o aprimoramento do Corso Speciale di
Studio dei Monumenti agregado à Scuola Superiore di Architettura, criada em
1919, instituindo, assim, em 1957150, pela Faculdade de Arquitetura de Roma,
a Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti, cuja denominação
atualmente é Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio.
Segundo Gazzola, em 1960, por iniciativa do professor
Guglielmo De Angelis D’Ossat (Professor Titular da disciplina de Restauro dei
Monumenti da própria Faculdade e Diretor-Geral de Antiguidades e Belas
Artes), a Facoltá di Architettura da Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
estrutura o “Curso Internacional de Especialização”151, que promove em conjunto

147 Importante salientar que as questões voltadas aos cursos de pós graduação não são objetos
dessa pesquisa, contudo, acha-se necessário ilustrar para o entendimento do campo disciplinar.
No entanto, foram pesquisadas as seguintes publicações: AVETA, Claudia. op. cit., 2005.
pp.188-193. GAZZOLA, Piero, Training architect-restorers. In UNESCO. Preserving and restoring
monuments and historic buildings. Paris: UNESCO,1972. CASCIATO, Maristella. The Italian Mosaic:
The Architect as Historian. In. JSAH, vol.62, n.1, march 2003. pp.92-101. (texto gentilmente cedido
pela Profa. Dra. Beatriz Mugayar Kühl). GOTTARDO, Francesca. op. cit.,2010. pp.247-251.
148 GAZZOLA, Piero. Proposta per la creazione dell’Istituto Superiore per il Restauro dei
Monumenti, s.d. (Archivio Gazzola). Apud. AVETA, Claudia. op. cit., 2005. p.188. Aveta expõe a
importância de apresentar os docentes, pelos quais estavam envolvidos, pois representavam
os mais relevantes no campo disciplinar do restauro: Luigi Dodi – Questões da salvaguarda do
ambiente e da paisagem (junto aos especialistas de Legislação e Direito); Giulio Carlo Argan –
Estética; Cesare Brandi, Liliana Grassi e Carlo Perogalli – Teoria e Método de Restauro; Catarina
Santoro – Pesquisa em Arquivo; Fausto Franco, Arturo Danuso, Pier Luigi Nervi e Luigi Crespi –
Estática e Técnica de Restauro; Guglielmo De Angelis D’Ossat e Alfredo Barbacci – Critérios de
Valorização do Monumento; Franco Albini – Museologia; Piero Sanpaolesi, Michelangelo Cagiano
e Luigi Crema – Obras de Artes e Escavações; Giovanni Muzio e Pietro Porcinai – Urbanismo e
Jardins; Piero Gazzola – Monumento e Ambiente.
149 Tradução nossa. “fondare un centro cultural di raccolta e documentazione; creare una scuola
di perfezionamento per i laureati e rilasriare il relativo diploma nella disciplina”. Apud. AVETA,
Claudia. op. cit., 2005. p.188.
150 Disponível em <http://w3.uniroma1.it/speciarestauro/Storia%20finalita.pdf> Acesso 24
out. 2011
151 Porém, há uma confusão nas datas do início do Curso Internacional. Gazzola, no mesmo
texto, afirma o início em 1965 e 1966. Aveta afirma que o curso teve início em 1966. GAZZOLA,
Piero, Training architect-restorers. In UNESCO-ICOMOS. Monumentum, Vol.III, 1969. Disponível
em <http://www.international.icomos.org/monumentum/vol3/vol3_2.pdf> Acesso 24 out. 2011.
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com o International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration
of Cultural Property - ICCROM152, que permanece até os dias atuais. O objetivo
era a qualificar técnicos especializados em restauro, algo que correspondia à
urgente necessidade, em todos os países, em ter a salvaguarda dos bens culturais,
profissionais perfeitamente preparados em todos os setores em que se articula a
defesa consciente dos valores ambientais153. Isso resulta das considerações de
Gazzola, para quem a cooperação internacional é a única forma de preservar o
futuro do patrimônio mundial154, e umas das principais premissas da Carta de
Veneza.
Podemos observar que Gazzola, por conta de um artigo
escrito para a UNESCO em 1968155 – como afirma Aveta – apresenta o cenário
daquele momento, expondo a confusão e a desordenada pesquisa dos estudos
universitários em todo o mundo, demonstrando a dificuldade na aplicação
da disciplina de Restauro dos Monumentos nas Faculdades de Arquitetura.
Reafirma o papel da História para a formação dos arquitetos, visto que esses
profissionais concebem e criam edifícios, contribuindo para a transformação da
paisagem urbana e rural que caracteriza a expansão da influência do homem
no nosso planeta156. Contudo, nesse mesmo artigo, confirma a inderrogável
exigência das disciplinas teóricas para a formação do arquiteto para três
diversas finalidades:
1. o esclarecimento da própria diretriz criativa, alcançado através do estudo
panorâmico e aprofundado das preexistências, consideradas frutos de uma
determinada civilização e, como tal, passíveis de estímulos formativos;
2. a percepção em profundidade do tecido do passado, em que é chamado
a agir, para revitalizar os antigos centros urbanos, no quadro de uma visão
orgânica do planejamento territorial;

AVETA, Claudia. op. cit., 2005. p.190. Evidencia-se também a organização, em 1969 por Roberto
Pane em Nápoles da Scuola di Perfezionamento in Restauro dei Monumenti.
152 GAZZOLA, Piero, Training ...op. cit., 1969.
153 Tradução nossa. “necessità, pressante in ogni paese, di avere a tutela dei beni culturali
elementi perfettamente preparati in tutti i settori in cui si articola la difesa cosciente dei valori
ambientale. In. GAZZOLA, Piero. L’insegnamento delle discipline storiche nella preparazione degli
architeti. La preparazione dell’architetto restauratore. Verona, 1968. p. 54 (Archivio Gazzola) Relação de Piero Gazzola sobre a pesquisa a UNESCO. Apud. AVETA, Claudia. op. cit., 2005. p.190.
154 GOTTARDO, Francesca. op. cit.,2010. p.247.
155 GAZZOLA, Piero. op. cit., 1968. Apud. AVETA, Claudia. op. cit., 2005. p.189.
156 Tradução nossa. [...] concepiscono e creano edifici, contribuendo a quella trasformazione del
paesaggio urbano e rurale che caratteriza l’espandersi dell’influenza dell’uomo sul nostro pianetta.
Ibidem.p.2, 1968.
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3. a capacidade de intervenção nos antigos edifícios, sejam eles nobres ou
modestos, a fim de revigorá-los sem reduzir a carga lírica, adaptando-os à
vida de hoje e de amanhã157.

Gazzola evidencia, portanto, a necessidade de ensino das
disciplinas históricas nas Faculdades de Arquitetura, afirmando que os
ensinos técnicos deverão ser sustentados pelos ensinos das Humanidades, e
primordialmente, não esquecendo o valor do homem 158.
A partir desses argumentos foram realizados encontros sobre
o ensino de restauro dos monumentos, no âmbito italiano, em 1975, 1976, 1977
e 1978159, como mencionado no primeiro capítulo desta tese. O objetivo era o
debate – no âmbito europeu, dando ênfase ao território italiano – sobre o estado
da disciplina de Restauro dos Monumentos, especialmente sobre as condições
do ensino e aprendizagem. Renato Bonelli, segundo Aveta, afirmava que o
arquiteto-restaurador e o docente devem obrigatoriamente possuir a capacidade
e a preparação do historiador e do critico160. Já Roberto Di Stefano confirma a
reciprocidade entre a História e o Restauro161, e Marco Dezzi Bardeschi menciona
a persistente inacessibilidade ao canteiro de obras162. Nos anos 70 a 90 foram
organizados encontros do ICOMOS sobre o panorama do campo disciplinar e
ainda há muito que se discutir.
Esse breve delineamento da gênese da disciplina de Restauro
dos Monumentos no âmbito da graduação na Itália, perpassando também
pelos cursos de pós-graduação, mostra que a estruturação foi devida ao
amadurecimento do pensamento sobre o tema no transcorrer de quase um

157 Tradução nossa. 1. il chiarimento della propria direttrice creatriva, raggiunto attraverso lo
studio panoramico e approfondito delle preesistenze, considerate come fruto d’una determinata
civilità e come tali passibili di sollecitazioni formative. 2. la penetrazione in profundità nel tessuto
del passato in cui è chiamata ad agire, al fine di rivitalizzare gli antichi centri urbani, nel quadro
d’una visione organica della pianificazione territoriale. 3. La capacita d’intervento negli antichi
edifici, nobili o modesti che siano, al fine di rianimarli senza menomarne la carica lirica, rendendoli
adatti alla vita di oggi e di domani. Ibidem. p. 31.1968.
158 AVETA, Claudia. op. cit., 2005. p.190.
159 Ver nota 12. do 1.0capítulo..
160 BONELLI, Renato. Lo stato attuale dell’insegnamento del restauro – L’ordinamento
professionale – La formazione del personale esecutivo – Gli studi di restauro esterni alle Facoltà di
Architettura e la ricerca scientifica. In. FIENGO, G. (a cura di). Restauro: esigenze culturali e realtá
operative. Atti dell’Incontro di Studio sull’Insegnamento del Restauro dei Monumenti. Ravello, 2628 settembre 1975. In. Restauro – quaderni di restauro dei monumenti e di urbanística dei centri
storici. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, Anno IV, n. 21 – 22, 1975. p. 80. Apud. AVETA, Claudia.
op. cit., 2005. p.192.
161 DI STEFANO, Roberto. Ibidem. p. 123. Apud. AVETA, Claudia. op. cit., 2005. p.192.
162 DEZZI BARDESCHI, Marco. Ibidem. p. 129. Apud. AVETA, Claudia. Op. Cit., 2005. p.192.
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século. Mostra-nos a importância da deontologia profissional que o arquiteto
necessita para ser um cidadão, e não um servo, um verdadeiro expoente da
democracia... Construir o amanhã significa fundamentar-se nos traços férteis do
passado, como afirma Gazzola163.

163 Tradução nossa. [...] egli è um cittadino, non un servo; um vero espoente della democrazia. [...]
Costruire il domani signfica fondare nel solco reso fecondo del passato. GAZZOLA, Piero. op. cit.,
1968. pp. 37-38. Apud. AVETA, Claudia. op. cit., 2005. p.190.
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L’architetto deve essere una persona di studio e di pensiero che unisce le
cognizioni tecniche con le artistiche e le controlla con l’esperienza sua e, più
ancora, del tempo passato.
Gustavo Giovannoni164

2.3. A repercussão do ensino em dois estudos de casos:
Gregori Warchavchik165 e Lina Bo Bardi166

164 GIOVANNONI, Gustavo. Architetture di pensiero e pensieri sull’architettura. Roma:
Apollon,1945. p.289.
165 Elucida-se que nessa pesquisa somente será abordado o aluno Gregori Warchavchik e as
disciplinas cursadas por ele (esclarecendo que obtivemos poucas informações) cuja formação se
deu em 1920 no Regio Istituto Superiore di Belle Arti em Roma. Para entendimento detalhado de sua
obra, ver as principais referências: ANELLI, Renato. Luiz Sobral. Interlocuções com a arquitetura
italiana na constituição da arquitetura moderna em São Paulo. Texto de sistematização da
produção cientifica para o concurso de Livre-Docência EESC-USP, São Carlos, 2001. CATALOGO DA
EXPOSIÇÃO Warchavchik e as origens da arquitetura moderna no Brasil. São Paulo: MASP, agosto
1971. FARIAS, Agnaldo. A. C. Arquitetura Eclipsada: notas sobre história e arquitetura: a propósito
da obra de Gergori Warchavchik, introdutor da arquitetura moderna no Brasil. Dissertação de
Mestrado. IFCH-UNICAMP, 1990. FERRAZ, Geraldo. Warchavchik e a introdução da nova arquitetura
no Brasil: 1925 a 1940. São Paulo: MASP, 1965. INVAMOTO, Denise. Gregori Warchavchik: de Odessa
a São Paulo. Entrevista com José Lira. Entrevista, São Paulo, 11.047, Vitruvius, set 2011. Disponível
em <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/11.047/4026>. LIRA, José Tavares
Correia de. Ruptura e Construção - Gregori Warchavchik, 1917-1927. Artigo apresentado no XXX
Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS): Novos Estudos
78, julho de 2007. pp.145-167. LIRA, José Tavares Correia de. Warchavchik – fraturas da vanguarda.
São Paulo: Cosac Naify, 2011. OLIVEIRA, Beatriz Santos. Warchavchik: ensaio para a modernidade.
Dissertação de Mestrado. FAU- Mackenzie, 2008. PERECIN, Tatiana. Azaleias e mandacarus: Mina
Klabin Warchavchik – paisagismo e modernismo no Brasil. Dissertação de Mestrado – EESC–USP,
2003. SOUZA, Ricardo Forjaz Christiano de. O debate arquitetônico brasileiro: 1925-1936. Tese de
Doutorado – FFLCH – USP, 2005. pp.108-133. WARCHAVCHIK, Gregori. Arquitetura do século XX e
outros escritos. Organização: Carlos A. Ferreira Martins. São Paulo: Cosac Naify, 2006.
166 A produção arquitetônica de Lina Bo Bardi é um tema vastíssimo e muito explorado em
estudos acadêmicos, e isto permite que o enfoque desta pesquisa seja somente na formação da
aluna Achillina Bo. Para entendimento pormenorizado de sua obra, ver as principais referências:
ALMEIDA, Eneida. O construir no construído na produção contemporânea: relações entre a teoria
e a prática. (Tese Doutorado) - FAU-USP, 2009. ANELLI, Renato. Luiz Sobral. Interlocuções com a
arquitetura italiana na constituição da arquitetura moderna em São Paulo. Texto de sistematização
da produção cientifica para o concurso de Livre-Docência EESC-USP, São Carlos, 2001. ANELLI
Renato. Ponderações sobre os relatos da trajetória de Lina Bo Bardi na Itália. In. Revista Programa
Pós-Graduação. FAUUSP n.o.27, São Paulo, jun. 2010. BIERRENBACH, Ana Carolina de S. Os restauros
de Lina Bo Bardi e as interpretações da história. Salvador: MAU/UFBA, 2001 (Agradeço a gentileza
da Profa. Dra. Ana Carolina Bierrenbach em disponibilizar a tese em formato PDF). BIERRENBACH,
Ana Carolina de S. El caracol y el lagarto: Abstracción y arquitectura de Lina Bo Bardi. 2006. (Tese
Doutorado) - ETSAB-UPC, 2006. BIERRENBACH, Ana Carolina de S. Lina Bo Bardi: tempo, história
e restauro. In. Revista CPC, São Paulo, n.3, p.6-32, nov.2006/abr.2007. Disponível em< http://www.
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2.3.1 Explicação necessária

É de interesse para esta tese discutir o ambiente no qual
Gregori Warchavchik e Achillina Bo167 obtiveram a sua formação acadêmica, em
especial naquilo que concerne à sua formação em restauro, para depois analisar
a repercussão dessa formação em algumas intervenções que realizaram.
A formação dos arquitetos no início do século XX ainda se dava sob a égide
do Ecletismo168, que vigia na formação acadêmica e em que se preconizava a

revistasusp.sibi.usp.br/pdf/cpc/n3/a02n3.pdf> Acesso em: nov. 2011. BONADIO, Flávia. Lina em
Projeto - Trajetória de Lina Bo Bardi na revista Projeto - 1979 a 2007. (Dissertação de Mestrado).
Faculdade de Comunicação, Educação e Turismo- Universidade de Marília, 2008. CAMPELLO,
Maria de Fátima. Lina Bo Bardi: As moradas da alma. 1996. (Dissertação Mestrado) – EESC – USP,
1996. CERÁVOLO, Ana Lúcia. Interpretações do Patrimônio: arquitetura e urbanismo na constituição
de uma cultura de intervenção no Brasil – ano 1930-60. (Tese de Doutorado) – EESC-USP, 2010.
COSTA NETO, Achylles. A liberdade Patrimônio: arquitetura e urbanismo na constituição de uma
cultura de intervenção no Brasil – ano 1930-60. (Tese de Doutorado) – EESC-USP, 2010. COSTA
NETO, Achylles. A liberdade desenhada por Lina Bo Bardi. 2003. (Dissertação Mestrado) – FAUUFGS, 2003. FERRAZ, Marcelo (org.). Lina Bo Bardi. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1993.
GALLO, Antonella (a cura di). Lina Bo Bardi architetto. Venezia: Marsilio Editori, 2004. GRINOVER,
Marina M. Uma ideia de Arquitetura – escritos de Lina Bo Bardi. (Dissertação Mestrado) – FAU-USP,
2010. LATORRACA, Giancarlo (org.). Cidadela da liberdade. São Paulo: SESC Pompéia e Instituto Lina
Bo e P.M. Bardi, 1999. LUZ, Vera Santana. Ordem e Origem em Lina Bo Bardi. (Tese de Doutorado) –
FAU-USP, 2004. OLIVEIRA, Olivia de. Lina Bo Bardi – Obra Construida. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
OLIVEIRA, Olivia F. Sutis substâncias da arquitetura de Lina Bo Bardi. (Tese Doutorato) - ETSAB/
UPC, Barcelona, 2002. OLIVEIRA, Olivia de. Lina Bo Bardi, sutis substâncias da arquitetura. São
Paulo: Romano Guerra, 2006. OLIVEIRA, Raíssa Pereira Cintra de. Permanência e inovação: o antigo
e novo nos projetos urbanos de Lina Bo Bardi. (Dissertação Mestrado) – FAU-USP, 2008. PEREIRA,
Juliano. Lina Bo Bardi – Bahia 1958-1964. Uberlândia: EDUFU, 2008. ROSSETTI, Eduardo P. Tensão
moderno/popular em Lina Bo Bardi: Nexos de arquitetura. 2002. (Dissertação Mestrado) - PPG-AUUFBA, Salvador, 2002. ROSSETTI, Eduardo P. Arquitetura em transe: Lucio Costa, Oscar Niemeyer,
Lina Bo Bardi e Vilanova Artigas: nexos da arquitetura brasileira pós-Brasília (1960-1965). (Tese de
Doutorado) – FAU-USP, 2007. RUBINO, Silvana e GRINOVER, Marina (org.). Lina por escrito: textos
escolhidos de Lina Bo Bardi. São Paulo: Cosac Naify, 2009. RUBINO, Silvana. Rotas da modernidade:
trajetória, campo e historia na atuação de Lina Bo Bardi, 1947-1968. (Tese Doutorado). IFCHUNICAMP, 2002. SIQUEIRA, Andrea Cristina Carvalho. Aspirações à realidade na trajetória de Lina
Bo Bardi, da Itália ao Brasil. (Tesi di Doctorato) - UPC, 2004. SUZUKI, Marcelo. Lina e Lucio. (Tese de
Doutorado) – EESC-USP, 2010.
167 Nesta tese passaremos a usar a forma Lina Bo, para designar Achilina Bo, depois Bo Bardi
por casamento.
168 Entende-se o Ecletismo através dessa citação: “Arquitetura, enquanto produto intelectual do
Homem, [...] pode passar a expressar, em sua forma e significado, o conjunto de aspirações e o ideário
de uma sociedade. Com função de abrigo e como reflexo sociocultural, a arquitetura expressa o estilo
de vida, o cotidiano e os valores de seus usuários que podem ser averiguados através da análise
da organização do espaço interior, da forma e do estilo”. In. SIQUEIRA, Luciane. A expressão sóciocultural na imagem da arquitetura do ocidente de finais do século XIX e XX. Disponível em<http://
www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.012/896> Acesso 08 nov. 2011.

O campo disciplinar do restauro e o ensino

149

“reapropriação” de estilos longínquos, tanto em relação ao tempo quanto ao
espaço. Por outro lado, o interesse sobre as edificações aumentava de modo
progressivo, principalmente pelos aspectos funcionais e técnicos – entendendo
as construções do ponto de vista estrutural, material e distributivo169. Para Mario
dalla Costa, a dialética entre as novas tecnologias e a adoção formal dos estilos
determinava, de certa maneira, o ofuscamento do arquiteto, gerando problemas
na demarcação do papel e da identidade desse profissional. A impressão pessoal
inovadora deixada pelo profissional se perdia no contexto da cultura industrial.
Sob a leitura de Gustavo Giovannoni170, esse período passava
por várias transformações no cenário italiano, principalmente na capital – Roma.
Reflete sobre as funções da Arquitetura na vida moderna e – principalmente para
o que nos interessa – quais seriam os métodos de concepção correspondentes à

169 COSTA, Mario dalla, ACCURTI, Lisa. Complementi di restauro architettonico. Torino: Celid,
2004. p.85.
170 Ressalta o personagem importantíssimo do cenário italiano – Gustavo Giovannoni: engenheiro,
arquiteto, professor, criador e fundador da chamada “Escola Romana”. Uma figura meritória na
formação de ambos: Warchavchik e Lina Bo. Para entender pormenorizadamente sua obra, ver
primeiramente a minuciosa pesquisa do Prof. Dr. Andrea Pane: PANE, Andrea. Fortuna critica di
Gustavo Giovannoni e del suo contributo alla ‘questione dei vecchi centri’, Tesi di Dottorato, Università
degli studi di Napoli ‘Federico II’, novembre, 2002. PANE, Andrea. La fortuna critica di Gustavo
Giovannoni: spunti e riflessioni dagli scritti pubblicati in occasione della sua scomparsa e Bibliografia
degli scritti su Gustavo Giovannoni. In Gustavo Giovannoni: riflessioni agli albori del XXI secolo,
giornata di studio dedicata a Gaetano Miarelli Mariani (1928-2002), a cura di M. P. Sette, Bonsignori,
Roma 2005, pp. 207-216 e pp.261-279. E ademais referências consultadas: ATTI DEL SEMINARIO
INTERNAZIONALE “l’Associazione artistica tra i cultori di architettura e Gustavo Giovannoni. Roma,
19-20 Novembre 1987. In: Bollettino del Centro di Studi per la Storia dell’Architettura, N. 36, 1990.
BELLINI, Amadeo. Brevi note per una discussione su alcuni aspetti di un testo di Gustavo Giovannoni.
In. Palladio – Rivista di Storia dell’Architettura e Restauro, n.14, luglio-dicembre 1994. CARILLO,
Saverio. Spes contra spem: Gustavo Giovannoni e Gino Chierici tra liturgismo e conservatorismo colto:
teoria, storiografia, metodologie, interventi. Napoli: Istituro Grafico Editoriale Italiano, 2007. CURUNI,
Spiridione Alesssandro. Gustavo Giovannoni architetto della fabbrica di S. Pietro. In: Quaderni
dell’Istituto di Storia dell’Architettura, Nuova Serie, Fasc. 25-30, 1995-1997 (1997), pp. 409-412.
CURUNI, Spiridione Alesssandro. Gustavo Giovannoni. Pensieri e principi di restauro architettonico.
In. CASIELLO, Stella (a cura di). La cultura del restauro – teorie e fondatori. Venezia: Marsilio Editori,
1996. pp.267-290. DEL BUFALO, Alessandro. Gustavo Giovannoni. Roma: Kappa, 1982. DEL BUFALO,
Alessandro. Gustavo Giovannoni: note e osservazioni integrate dalla consultazione dell’archivio presso
Il Centro di Studi di Storia dell’architettura. Roma: Kappa, 1984. DEL BUFALO, Alessandro.; CIFANI, G.;
CENTOFANTI, M. Catalogo dei disegni di Gustavo Giovannoni – conservati dell’Archivio del Centro di
Studi per la Storia dell’Architettura. Roma; Centro di Studi per la Storia dell’Architettura / Casa dei
Crescenzi, 1985. D’OSSAT, Guglielmo De Angelis. Gustavo Giovannoni – storico e critico dell’architettura.
Quadreni di Studi Romani. Roma: Istituto di Studi Romani Editrice, 1949. GIOVANNONI, Gustavo.
La figura artistica e profissionale dell’architetto. In. Conferenza teunuta al Circulo di Cultura del
Sindacato Toscano Architetti. Il 13 gennaio 1929, VII nell’aula magna della Regia Università di
Firenze. Firenze: Felice Le Monnier, 1929. GIOVANNONI, Gustavo. Corso di Architetura. Parte Prima
– elemento di costruzione civili. MARINO, R.; MALPELI, B. (a cura di). Roma: Paolo Cremonese, 1932.
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preparação da nova figura profissional do arquiteto. Ou seja, quais são as novas
solicitações (demandas) que esse “novo profissional” necessita para responder
às novas exigências desse “novo mundo” que começara a se modificar171.
Giovannoni172 descreve esses novos procedimentos que
a sociedade apresentava. Era um período das Ciências Industriais e das
Comunicações entre os países – algo muito recorrente nos dias atuais, isto é,
uma inquietação também contemporânea. Expõe as correlações das novas

GIOVANNONI, Gustavo. Nota D’Architettura – dalla Nuova Antologia 16 novembre 1934. Roma:
Società Anonima “La Nuova Antologia”, 1934. GIOVANNONI, Gustavo. Mete e Metodi nella storia
dell’architettura. Napoli: Reale Tipografia Editrice Pansini, 1935. GIOVANNONI, Gustavo. I rapporti tra
l’architettura e le arti della pittura e della scultura Nei vari periodi dell’arte italiana. Estratto dagli Atti
del VI Convegno Rapporti dell’Architettura com le Arti Figurative, Roma 25-31 ottobre 1936. Roma:
Reale Accademia D’Italia, 1937. GIOVANNONI, Gustavo. Il restauro dei Monumenti. Roma: Cremonese,
1946. GIOVANNONI, Gustavo. Gli Architetti e Gli Studi di Architettura in Italia. Roma: Tipografia
dell’Unione editrice, 1916.GIOVANNONI, Gustavo. Architetture di Pensiero e Pensieri sull’Architettura.
Roma: Apollon, 1945.GIOVANNONI, Gustavo. Tipologie, tecniche, storicità del restauro (1912). In: LA
MONICA, Giuseppe. Ideologia e Prassi del Restauro con Antologia di Testi. Palermo: Edizioni della
Nuova Presenza, 1974. pp. 31 – 53. PANE, Andrea. Il vecchio e il nuovo nelle città italiane: Gustavo
Giovannoni e l’architettura moderna, In. FERLENGA, A., VASSALLO, E., SCHELLINO, F. Antico e Nuovo.
Architetture e architettura. Atti del Convegno (Venezia, 31 marzo - 3 aprile 2004). Vezenia: Il Poligrafo,
2007, pp. 215-231. LAMBERINI, Daniella. Gustavo Giovannoni (1873 – 1947). Un equilibrio difficile.
In: BRANDINELLI, Paolo, CONTORNI, Gabriella, LAMBERINI, Daniella. Contribuiti alla Cultura e alla
Teoria del Restauro dei Monumenti – Lezioni ed esercitazioni dal Corso di Restauro dei Monumenti
tenuto dal Prof. Francesco Guerrieri – Firenze 1983. Firenze: Università degli di Firenze, Facoltà
di Architettura. Fascicolo n. 3, a.a. 1981-1982. pp. 59 – 84. PANE, Andrea. L’influenza di Gustavo
Giovannoni a Napoli tra restauro dei monumenti e urbanistica. Il piano del 1926 e la questione della
«vecchia città» In. AMORE, Raffaele, PANE, Andrea, VITAGLIANO, Gianluca. Restauro, Monumenti
e città: teoria ed esperienze del novecento in Italia. Napoli: Electa, 2008. p. 13-93. PANE, Andrea.
Da Boito a Giovannoni: una difficile eredità, In «’ANAΓKH», n. 57, maggio 2009, pp. 144-153. PANE,
Andrea. Per una storia della Società degli Ingegneri e Architetti Italiani: l’attività di Gustavo Giovannoni
nel sodalizio, 1896-1924, In. Atti del 3° Convegno Nazionale di Storia dell’Ingegneria (Napoli, 19-20-21
aprile 2010), Napoli: Cuzzolin editore, 2010.ROCA, Belén Calderón. La gestión de la ciudad histórica en
la Roma fascista. 1: La instrucción sobre restauro urbano a través de la obra de Gustavo Giovannoni.
2: Urbanística, piani regolatori y conservación del patrimonio a través de la trayectoria de Marcello
Piacentini. In. Boletín de Arte – Departamento de Historia del Arte (Universida de Málaga), n.28.
Málaga:Universitas Malacitana, 2007. pp. 253-277. SETTE, Maria Piera (cura di). Gustavo Giovannoni:
riflessioni agli albori del 21 secolo: giornata di Studio dedicata a Gaetano Miarelli Mariani (1928-2002).
Roma: Bonsignori, 2005. SPAGNESI, G. (a cura di). L’Associazione Artistica tra i Cultori di Architettura e
Gustavo Giovannoni (Atti del Seminario Internazionale, Roma, 10-20 novembre 1987). In Bolletino del
Centro di Studi per la Storia dell’Architettura. n.36. Roma: Casa dei Crescenzi, 1990. ZUCCONI, Guido.
Gustavo Giovannoni: dal capitello alla città. Milano: Jaca Book, 1997.
171 GIOVANNONI, Gustavo. Gli Architetti e gli studi di… op. cit., 1916. p.08.
172 Ibidem. pp.08-13. Gustavo Giovannoni faz o percurso do contexto pelo qual a Itália passara,
e descreve o conceito do que seria o “arquiteto integral” que tanto preconizava para formação
desse novo profissional. Como já foi citado anteriormente sobre as referências sobre o conceito
do “arquiteto integral”, cf. ver nota 81.

O campo disciplinar do restauro e o ensino

151

Figura 30: Gustavo Giovannoni acompnahado o
Rei Vittorio Emanuele III e algumas autoridades
militares à “Mostra Nazionale del restauro
nell’Era Fascista” no Mercati Traianei – 18
de novembro de 1938. Fonte:http://www.
mediatecaroma.it/mediatecaRoma/ricerca.ht
ml?show=14&index=&jsonVal=&filter=&query
=Gustavo+Giovannoni&id=IL0010034922&ref

Figura 31: Rei Vittorio Emanuele III na sala
da “Mostra” observa as obras ao lado de
Gustavo Giovannoni – 18 de novembro de
1938.
Fonte:http://www.mediatecaroma.it/
mediatecaRoma/ricerca.html?show=14&inde
x=&jsonVal=&filter=&query=Gustavo+Giovan
noni&refId=12&id=IL0010034921.

Id=12.

Figura 32: Rei Vittorio Emanuele III acompanhado
de Gustavo Giovannoni – 18 de novembro de
1938.
Fonte:http://www.mediatecaroma.it/
mediatecaRoma/ricerca.html?show=14&index
=&jsonVal=&filter=&query=Gustavo+Giovanno
ni&refId=12&id=IL0010034919.

Figura 33: Rei Vittorio Emanuele III e
Gustavo Giovannoni – 18 de novembro de
1938.
Fonte:http://www.mediatecaroma.it/
mediatecaRoma/ricerca.html?show=14&inde
x=&jsonVal=&filter=&query=Gustavo+Giova
nnoni&refId=12&id=IL0010034920.

demandas, em que afirma que são muito mais complexas do que nos tempos
passados, como a rapidez nas construções e o rendimento econômico.
Também apresenta os critérios econômicos de caráter industrial: a composição
dos edifícios e a relação entre as partes, as implantações que constituem
as estruturas, a comodidade, a higiene, o desenvolvimento dos serviços, as
regulamentações das construções (códigos de obras), o progresso das técnicas
e das tecnologias173. Evidenciava a relevância da distribuição e a organização
(ordenação) entre os espaços, a iluminação, a ventilação, que diz ser o reflexo

173 Idem.
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das atividades mais complexas do saber fazer Arquitetura. Entra no mérito
da importância do conhecimento da evolução das tipologias dos fabricados,
enfatizando os novos tipos como as pequenas vilas, os estabelecimentos
industriais e os complexos hospitalares, e, entre os mais antigos, as casas, as
escolas, os mercados e os edifícios públicos. No que se refere às construções –
afirma que é o meio pelo qual se faz a Arquitetura – apreende os novos materiais
e procedimentos que são a ossatura (estrutura) das edificações: o ferro, o
aço, o cimento armado etc. entre tantos outros componentes que permitem
adaptação e a transformação das edificações, que são construídas para a nova
vida moderna.
Giovannoni estava também atento às tendências das
expressões estilísticas. De um lado, a imitação das formas do passado, ou seja,
a cópia de estilos do passado e a adaptação às novas necessidades, e, do outro,
as investigações de novas formas, que respondiam às exigências e às técnicas
modernas. Segundo a interpretação de Giovannoni, ambas se escondem em
fundamentos arbitrários e na “moda” efêmera, algo inadmissível na Arquitetura
– pois não deveria consistir na cópia dos estilos, e sim na concordância com o
ambiente preexistente e, por sua vez, no requisito das inovações, essas novas
formas deveriam responder segundo o tipo de edifício por meio da analogia entre
a organicidade e a estrutura interna da edificação. Nesse sentido, aproxima os
problemas da Arquitetura: os edifícios vão perdendo seu caráter compositivo e
se afirmam como uma expressão de uma técnica multiforme e provável. Chama
atenção ao campo disciplinar do restauro, estabelecendo o novo entendimento
perante os monumentos, baseado sobre uma nova cultura histórica e artística
baseada no método a ser aplicado; e, no que se refere à questão da decoração
interna dos edifícios, essa nova concepção assume novos valores.
Portanto, segundo Giovannoni, todas essas circunstâncias
exigem uma severa preparação para responder a todas as necessidades
do mundo moderno, não admitindo fazer Arquitetura como mero ramo da
construção – como os engenheiros faziam –, ou simplesmente como obras de
arte que não são passíveis de utilização – imputado aos artistas174.
No contexto descrito acima, Giovannoni afirma que o arquiteto
completo (profissional capacitado a suprir essas novas exigências que estão
surgindo) necessita de uma bagagem extensa, e divide em cinco pontos
fundamentais, legitimando seu artigo de 1908175 referente à criação da Escola
Superior de Arquitetura, descrito no capítulo anterior. Conceitua a importância

174 GIOVANNONI, Gustavo. Gli Architetti e gli studi di… op. cit., 1916. p.11.
175 GIOVANNONI, Gustavo Relazione della Commissione per le Scuole di Architettura, In.
A.A.C.A.R., Annuario MCMVI-MCMVII), 1908, pp. 19-23.
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de uma formação extremamente comprometida e estruturada, que designaria
o “arquiteto integral”:

1. Uma cultura geral ampla e variada, não inferior em relação a nenhum
outro profissional, que ofereça o método para saber estudar por conta
própria, que o coloque no correto progresso científico e suas aplicações, e
consinta o conhecimento elevado das variadas exigências para construção
das casas;
2. Uma preparação artística completa, iniciada na adolescência, que o torne
inato às outras artes, que incuta nele uma maneira segura das formas e das
proporções, e lhe dê boa habilidade prática para os meios de representação,
que, de fato, o faça conhecer a fundo os elementos de decoração dos
variados materiais;
3. Uma preparação científica e técnica que no campo da construção civil
seja confrontado com aquela da engenharia, para permitir-lhe perceber a
razão de ser das normas estáticas, de compreender o escopo econômico
das construções e o conjunto de ideias da expressão artística orgânica;
4. Um conhecimento embasado na História da Arte e da Arquitetura, que o
faça conhecer, mais do que as formas, o mesmo espírito e o significado dos
períodos da Arte que precederam o nosso;
5. Enfim, uma pratica feita de experiências de tantos problemas pequenos
de construções, de administração, que se apresentam na vida real176.

O entendimento do restauro se dava, desse modo, por meio

176 Tradução nossa. GIOVANNONI, Gustavo. Gli Architetti e gli studi di… op. cit., 1916. pp.11-12. La
prima è una coltura generale vasta e varia, non inferiore certo a quella di verun altro professionista,
che gli dia il metodo di saper studiare per proprio conto, che lo metta al corrente dei progressi
scientifici e delle loro applicazione, e consenta la cognizione elavata delle più svariate esigenze, a
lui che per tutte deve fabbricare la casa. La seconda è una preparazione artistica completa, iniziata
fin dall’adolescenza, che gli renda congeniali le altre arti, che formi in lui il senso sicuro delle forme e
delle proporzioni, e gli dia la bella abilità pratica nei mezzi di rappresentazione, che infine gli faccia
concoscere a fondo gli elelemnti di decorzione nei vari materiali. Terzo, una preparazione scientifica
e tecnica che nel campo delle construzioni civili sia paragonabile a quella dell’ingegnere, poichè
deve permettergli di rendersi conto della ragione d’essere delle norme statiche, di comprendere
la portata economica dellla costruzione ed insieme di idearne la organica espressione artistica.
Quarto, una concoscenza ben basata della Storia dell’Arte e di quella dell’Architetura, che gli faccia
conoscere, più che le forme, lo spirito stesso ed il signficato dei periodio d’Arte che hanno preceduto
il nostro. Quinto, infine, una pratica fatta di esperienza, dei problemi spiccioli di construzione, di
amministrazione, ecc., che presenta la vita reale.
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do interesse do monumento como documento de história e de arte, que foi
chamado de “restauro cientifico”. Essas ideias derivavam dos conceitos do
“restauro filológico” formulado por Camillo Boito e reiterado por Gustavo
Giovannoni. Segundo Carbonara177, esse foi um enunciado de absoluto
rigor para a “perfeição” e a coerência de princípios, dando ênfase no valor
documental da obra, respeitando as várias fases temporais do monumento,
evitando acréscimos e inovações (renovações)178. Quando necessário, esses
procedimentos deveriam empregar elementos diversos do original, a fim de ser
distinguíveis, mais ao mesmo tempo compatíveis com o todo.
Ambos, tanto Boito quanto Giovannoni, combateram o critério
de recomposição estilística – contraposição direta (e nominal) aos pensamentos
de Viollet-le-Duc que fazia, na prática, completamentos e refazimentos.
Giovannoni entendia que o estilo não era (e não deveria) ser refletido através do
seu significado autônomo e sim, definitivamente, como critério de cotejamento
útil para a compreensão do monumento. Além disso, dava destaque à
compreensão da evolução dos “tipos” arquitetônicos, concretamente expressos
nos organismos edificados, não como meros estudos de superfícies, mas
como a contextualização da realidade, em que se encontrava o monumento e o
ambiente no qual estava inserido: a funcionalidade, as técnicas construtivas, os
materiais e o requisito econômico e administrativo179.
Giovannoni, em seu verbete Restauro dei Monumenti, de
1936 e mais tarde em sua publicação de 1945181, descreve os principais
enunciados de Camillo Boito e estabelece novos fundamentos, expondo que
houve uma tomada de posição intermediária entre as teorias preponderantes
(e conflitantes) do século anterior. Suas propostas eram:
180

1. Favorecer, antes de tudo, as obras de manutenção, de reparação, de
restauro, de consolidação; para este último, são plenamente admissíveis,
quando necessário, os meios e procedimentos das técnicas modernas;

177 CARBONARA, Giovanni. Avvicinamento al restauro .... op. cit., 1997. pp.231-232.
178 Contudo, esses procedimentos foram abalados e prejudicados pelos eventos das

guerras, do qual mostrou a não aplicabilidade e demonstrou ser inútil e que há certas
limitações em empregá-los. Ibidem. p.232.
179 COSTA, Mario dalla, ACCURTI, Lisa. Complementi di restauro... op. cit.,, 2004. p.86.
180 GIOVANNONI, Gustavo. Restauro dei Monumenti. In. Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere
ed Arti. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1936, vol.XXIX, pp.127-130.
181 GIOVANNONI, Gustavo. Il Restauro dei Monumenti. Roma: Cremonese, 1946.
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2. Na obra de reforço, fazer o mínimo necessário para a estabilização, sem
exagerar nas renovações, considerando como algo essencial a autenticidade
da estrutura;
3. Nas remoções, respeitar todas as obras que tenham valor de arte, mesmo
se feitas em tempos diversos, mesmo que a unidade estilística originária
esteja comprometida, considerando, portanto, a vida artística que se
desenrolou sobre o monumento, e não somente a primeira fase;
4. Nos acréscimos, indicar claramente a data, distinguindo-os das partes
antigas;
5. Nos acréscimos, adotar linhas de caráter simples propondo-se uma
integração de massa, em vez de um embelezamento decorativo;
6. Nos eventuais completamentos, seguir dados absolutamente seguros,
evitando transformar as hipóteses em construção e valendo-se, se
necessário, de zonas neutras nos eventuais elementos intermediários
(de não grande importância) que sejam necessários para restabelecer o
conjunto; (nesse item Giovannoni abre uma nota de rodapé e diz que se trata
da fórmula de Léon: Onde se iniciam as hipóteses, a obra do restaurador deve
ser interrompida. Apud. LÉON, P. Les Monuments Historiques – conservation
et réstauration. Paris, 1914).
7. Ter para com o ambiente em que está o monumento, mesmo se não for
o originário, mas dá seguimento à relação de massa e de cor, os mesmos
cuidados e os mesmos critérios do para as condições intrínsecas [do
monumento].
Como todas essas leis, esta necessita de interpretação caso a caso,
especialmente por considerar a avaliação do valor artístico e das relações
entre as partes do monumento, e dele com as condições exteriores182.

182 Tradução nossa. 1. favorire anzitutto le opere di manutenzione, di riparazione, di restauro,
di consolidamento, nel quale ultimo sono pienamente ammessi, quando occorre, i mezzi e i
procedimenti della tecnica moderna; 2. in questa opera di rinforzo ottenere il minimo necessario
per la stabilità senza esagerazioni di rinnovamento, considerando come cosa essenziale
l’autenticità delle strutture; 3. nelle detrazioni rispettare tutte le opere che abbiano valore d’arte,
anche se di vario tempo, anche se ne risulti lesa l’unità stilistica originaria; considerando cioè la vita
artistica che si è svolta sul monumento e non la prima fase soltanto; 4. nelle aggiunte designare
chiaramente le date, sceverandole dalle parti antiche; 5. adottare in tali aggiunte le linee di
carattere semplice, proponendosi un’integrazione di massa più che un abbellimento decorativo;
6. seguire negli eventuali completamenti dati assolutamente certi, rifuggendo dal trasformare le
ipotesi in costruzioni e valendosi, ove occorra, di zone neutre, negli eventuali elementi intermedi
(di non grande importanza) che occorra aggiungere per ristabilire l’insieme; 7. avere per l’ambiente
in cui si trova il monumento, anche se non è l’originario, ma ne prosegue i rapporti di massa e di
colore, le stesse cure e gli stessi criteri che per le condizioni intrinseche. Come tutte le leggi questa
ha bisogno dell’interpretazione caso per caso, specialmente in quanto considera la valutazione del
valore artistico e dei rapporti tra le parti del monumento e di questo con le condizioni esteriori.
GIOVANNONI, Gustavo. Il Restauro dei ...op.cit., 1946. pp.30-31.
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Giovannoni, dando continuidade a formulações anteriores,
distingue os Monumentos entre mortos e vivos183. Mortos são os monumentos
de caráter arqueológico, as obras do período medieval, construções que não
podem ser utilizadas (longe dos nossos usos e das nossas civilizações), e podem
ser deixados em estado de ruína. Vivos são aqueles que ainda hoje podem ser
úteis às necessidades modernas, seja por manter o mesmo uso para o qual
foi construído, ou por meio de outras utilizações compatíveis e úteis para
os dias atuais. Também há a distinção entre monumentos maiores e obras
arquitetônicas menores184, e as aplicações desses critérios podem variar de
acordo com a importância e o valor de cada monumento.
Nas disposições práticas, estabelece a classificação de cinco
tipos de restauro. Primeiro, o restauro de consolidação, que consiste na função
técnica que visa dar estabilidade ao monumento, limitando-se a intervenção ao
mínimo necessário, utilizando-se de técnicas modernas – estruturas de ferro e
o concreto armado –, cuidadosa observação das patologias e as inferências das
causas que as produziram. Segundo, o restauro de recomposição (anastilose) que
se fundamenta na reintegração, recolocando no lugar de origem os fragmentos
desprendidos do monumento; no caso de pequenos fragmentos faltantes, seria
permitida a execução de acréscimos, sempre em material diverso do original,
para não gerar um falso histórico. Terceiro, o restauro de liberação é constituído
na liberação de elementos (massa amorfa) sem importância história e estética,
que atrapalham a percepção do monumento. Quarto, o restauro de complemento,
voltado à adição de partes novas ao preexistente, diferenciadas da antiga, a fim
de alcançar a integridade do monumento. Quinto, o restauro de inovação que se
limita à recuperação da função de uso do edifício, sempre na ótica de respeitar
o preexistente, utilizando partes novas185.
O panorama no qual Gregori Warchavchik e Achillina Bo
viveram repercutiu, de variadas maneiras, na sua formação, tanto por meio dos
vestígios da primeira guerra mundial (e suas consequências a longo prazo),
como também pelo entendimento do campo disciplinar do restauro que estava
apenas se afirmando como autônomo – compreendendo tanto a importância da
História da Arquitetura, quanto os princípios a serem adotados no que respeita
à intervenção em monumentos. Nesse sentido, abordaremos os conteúdos

183 Ibidem. pp.39-40.
184 Idem. pp.40-42
185 Conceitos desenvolvidos a partir: GIOVANNONI, Gustavo. Restauro dei Monumenti. In.
Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1936,
vol.XXIX, pp.127-130. GIOVANNONI, Gustavo. Il Restauro dei Monumenti. Roma: Cremonese, 1946.
E Notas de aulas da disciplina Teoria e Storia del Restauro, ministrada pela Profa. Dra. Anna Lucia
Maramotti, Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Architettura, l’anno 2004/2005. 09.11.2004.
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dados para os estudantes – Warchavchik e Lina – e que de alguma maneira
ressoaram em sua formação e sua prática profissional, através das abordagens
nos estudos de casos de estudo a serem apresentados.

2.3.2 O aluno Gregori Warchavchik186

Gregori Warchavchik tornou-se um dos pioneiros da arquitetura
moderna no Brasil, ainda que existam várias controvérsias a respeito; o fato é
que a análise de sua obra se perpetua na historiografia brasileira187. Apesar do
reconhecimento do seu papel relevante para a história da arquitetura brasileira,
essa pesquisa se propõe tão-somente a estudá-lo pelo viés de sua formação
acadêmica e a repercussão disso na intervenção em obra preexistente.
Na produção historiográfica recente, destaca-se a publicação
de José Lira , em que é exposta a trajetória profissional desse arquiteto. Na
apresentação da obra, feita por Gorelik189, é enfatizado o “lugar incômodo”
dado ao arquiteto no cenário brasileiro, tornado-se pioneiro, visto que abre
caminho. Afirma, contudo, que ninguém o seguiu. Não se trata de canonizar
uma figura ilustre, mas de compreender de modo mais amplo e fundamentado
a história da arquitetura moderna no Brasil. Não obstante os esforços recentes
no campo historiográfico, ainda existe uma lacuna em relação à sua formação,
principalmente no que se refere às questões de alguns dos conteúdos oferecidas
nas matérias e disciplinas cursadas ao longo de sua vida acadêmica, tanto em
Odessa quanto em Roma.
188

186 Importante evidenciar que serão expostos somente alguns fatos importantes para o
entendimento acerca de sua formação. Para detalhar sua produção, ver nota 164 deste capítulo.
187 BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1991.
CAVALCANTI, Lauro Pereira. Moderno e Brasileiro: a história de uma nova linguagem na arquitetura,
(1930-60). Rio de Janeiro: Jorge Kahar, 2006. COSTA, Lúcio. Registro de uma vivência. São Paulo:
Empresa das Artes, 1995. FALBEL, Anat & ANDREOLI, Elisabetta (org.). Arquitetura Moderna
Brasileira. São Paulo: Martins Fontes, 2004. GUERRA, Abílio. Lúcio Costa, Gregori Warchavchik e
Roberto Burle Marx: síntese entre arquitetura e natureza tropical. In. Revista USP, nº 53, pp. 1831, mar.-maio 2002. Disponível em <http://www.usp.br/revistausp/53/02-abilio.pdf> acesso 02
jan.2012. MINDLIN, Enrique E. Arquitetura Moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999.
XAVIER, Alberto. Arquitetura moderna brasileira: depoimento de uma geração. São Paulo: ABEA:
FVA, 1987.
188 LIRA, José Tavares Correia de. Warchavchik – fraturas da vanguarda. São Paulo: Cosac Naify,
2011.
189 GORELIK, Adrían. Apresentação. LIRA, José Tavares Correia de. Warchavchik – fraturas da
vanguarda. São Paulo: Cosac Naify, 2011. pp.21-23.
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Figura 34: Gregori Warchavchik.
Fonte: CATALOGO DA
EXPOSIÇÃO Warchavchik e as
origens da arquitetura moderna
no Brasil. São Paulo: MASP,
agosto 1971. Fotografado por
Luis Hossaka, 1971.

Como o próprio Lira expõe em entrevista190 dada
a arquiteta Denise Ivamoto, os anos de formação
continuavam abertos na biografia do arquiteto,
pois havia um material bibliográfico reduzido que
revelou as imensas discrepâncias, imprecisões e
preconceitos que o cercavam. Segundo Lira, apesar
de escassas, as informações por ele recolhidas e
sistematizadas, ajudaram a entender melhor a
relação entre a vanguarda europeia e o modernismo
brasileiro – uma das questões centrais do seu
trabalho. Evidencia que Warchavchik chegou ao
Brasil sem um referencial de vanguarda, mas com
uma formação transitória entre os currículos das
Belas Artes e o do “arquiteto integral” – tão caro às
propostas de Giovannoni nos anos 1910. Esclarece
que a intenção é demonstrar o conhecimento

que, possivelmente, o arquiteto recebeu em sua
formação acadêmica, e legitima a importância da
sólida formação no âmbito da graduação. Verificase, portanto, que ainda há lacunas no entendimento de sua formação; mesmo
assim, a análise do seu método projetual mostrou-se fundamental aos estudos
aqui propostos.

Gregori Warchavchik nasce em 1896191 na cidade de Odessa na
Ucrania; ingressa na Escola de Arte em setembro de 1912192. Em 23 de dezembro
de 1915, seu pai – Iliá Warchavchik – solicita ao diretor da Escola de Artes de
Odessa a aceitação do seu filho na terceira classe de Arquitetura, na qual
frequentou a sessão de Arquitetura da Sociedade de Belas Artes de Odessa193.
Interessante chamar a atenção para esse fato, pois existem equívocos acerca

190 INVAMOTO, Denise. Gregori Warchavchik: de Odessa a São Paulo. Entrevista com José Lira.
Entrevista, São Paulo, 11.047, Vitruvius, set 2011. Disponível em <http://www.vitruvius.com.br/
revistas/read/entrevista/11.047/4026>. Acesso 04 jan.2012.
191 Não se têm muitos dados sobre a família de Warchavchik, contudo nasceu dia 19 de março,
foi circuncidado em 26 de março e a data do nascimento correspondente ao calendário ortodoxo
dia 25 de março de 1896. (LIRA, José Tavares Correia de. Warchavchik – fraturas da vanguarda.
São Paulo: Cosac Naify, 2011. p.30 e p.56, ver nota 1). Porém, em publicação citam o nascimento
no dia 2 de abril (WARCHAVCHIK, Gregori. Arquitetura do século XX e outros escritos. Organização:
Carlos A. Ferreira Martins. São Paulo: Cosac Naify, 2006.p.195).
192 Ver com mais propriedade a trajetória do referido arquiteto: LIRA, José Tavares Correia de.
op.cit., 2011. pp. 27-60.
193 Ibidem. p.39, e ver nota 34 e 35, p.58.
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de sua formação, que Lira expõe claramente194. Muitos imputavam que ora o
referido arquiteto teria interrompido seus estudos por causa da guerra e da
revolução, ora teria feito os estudos na Escola Politécnica. Para tantos outros,
teria cursado Arquitetura na Universidade em Odessa, e teria “abandonado”
o curso por ocasião da Revolução Russa de 1917. Conforme aponta Lira,
Warchavchik não se formou na Escola Politécnica, e sim na Escola de Arte em
Odessa, em que frequentou seis anos de estudo na sessão de arquitetura da
Sociedade de Belas Artes. Na Escola de Arte, a base do ensino era o desenho
artístico e técnico, que habitualmente se dava nos ateliês beaux-arts por meio
de matérias científicas195.
Warchavchik transfere-se para Roma196 e matricula-se no
Regio Istitutto Superiore di Belle Arti em meados de 1918197. Nesse período, os
cursos – tanto as Belas Artes quanto as Politécnicas – no território italiano,
passavam por algumas mudanças de caráter determinante para a profissão
do arquiteto. Havia duas formações antagônicas para exercer a profissão: os
cursos nas “Politécnicas” ou nas “Escolas de Engenharias”, que ofereciam uma
formação técnico-científica, diplomando um “architetto tecnico”; e a formação
nos Institutos ou Academias de Belas Artes, que formavam o “architetto
artista”198. Essas duas formações se mostravam inadequadas, pois os
estudantes dos cursos das Belas Artes tinham disciplinas teóricas e técnicas
insuficientes, e eram enfatizadas as exercitações de elementos de composição,
relevando os aspectos morfológicos; aos alunos das “Politécnicas”, por sua
vez, eram ressaltados os aspectos técnicos e econômicos das construções,
“desconhecendo” os aspectos artísticos199. Nas Academias de Belas Artes,
existia o Corso Speciale Superiore di Architettura ou “Sezioni d’Architettura”,
no qual se obtinha, além do diploma do curso especial de arquitetura, o de
“professore di disegno architettonico” 200.
Como já descrito, houve um período de transição entre o
ensino acadêmico em vigor e o que se pretendia implantar, segundo os ideários
de Camillo Boito, retomados por Gustavo Giovannoni: um ensino completo

194 Idem. pp.38-39
195 Idem. p.42.
196 O percurso do arquiteto até a sua chegada em Roma. Idem. pp.61-64.
197 Idem. p.64.
198 COMPAGNIN, Loredana e MAZZOLA, Maria Luiza. op. cit., 1976. p.194.
199 MIARELLI MARIANI, Gaetano. L’insegnamento del restauro...op. cit., 2001. p. 143.
200 Ibidem. p.195.
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e equilibrado com a finalidade de formar o “arquiteto integral”201. Foi nesse
período de transição que Warchavchik cursou Arquitetura no ambiente italiano.
Warchavchik frequentou as seguintes disciplinas: I ano:
Geometria Descritiva (projeção e teoria da sombra), Ornato Desenhado e Cultura
Geral202; II ano: Perspectiva, Figura Modelada, Ornato e Arquitetura203; III ano:
Anatomia e História da Arte204. Além dessas disciplinas, segundo Vagnetti205,
Os primeiros dois anos obrigatórios do curso especial de arquitetura,
compreendiam os estudos dos estilos arquitetônicos, composição e
modelagem em argila dos ornatos adequados, decoração interna dos
edifícios, desenho de perspectiva em aquarela e elementos do desenho de
figura. O terceiro ano, facultativo, era destino ao exercício de composição
e ao ensino de história da arquitetura. Ao término dos estudos no curso
especial, aqueles que tivessem superado a prova de licença teriam
obtido um certificado atestando o estudo completo. No curso especial
de arquitetura fariam um exame logo depois dos dois anos obrigatórios.
Os que fossem aprovados receberiam um documento que os habilitava a
conseguir o diploma de engenheiro-arquiteto, depois de feita a prova de
exame científico relativo à Escola de Aplicação para os engenheiros; ou a
prosseguir o terceiro ano do curso especial não obrigatório para obter ao
final, mediante o exame adequado, a licença de artista-decorador ou de
mestre em desenho arquitetônico [professor de desenho arquitetônico] 206.

Percebe-se que a formação da Regia Scuola Superiore di
Architettura di Roma foi derivada da organização didática do Regio Istitutto
di Belle Arti di Roma, o qual Warchavchik cursou. Inicia-se, desse modo, o
delineamento de sua formação no campo da Arquitetura que, para além das
matérias descritas que lhe conferem a formação artística, principia os estudos
dos Estilos Arquitetônicos, História da Arquitetura e Composição, matérias essas

201 Ver nota 92 desse capítulo.
202 Regio Istitutto di Belle Arti di Roma – Esami di promozioni dal 1o al 2o anno – sessione di
esami di Guigno 1919. Arquivo da Academia de Belas Artes de Roma Apud. LIRA, José Tavares
Correia de. op.cit., 2011. p.89, nota 21.
203 Regio Istitutto di Belle Arti di Roma – Promozioni dal 2o al 3o anno – sessione di esami di
Guigno 1919. Arquivo da Academia de Belas Artes de Roma Apud. LIRA, José Tavares Correia de.
op.cit., 2011. p.89, nota 21.
204 Regio Istitutto di Belle Arti di Roma – Esami di Licenza dal 3o anno – sessione di esami di
Guigno 1919. Arquivo da Academia de Belas Artes de Roma. Apud. LIRA, José Tavares Correia de.
op.cit., 2011. p.89, nota 21.
205 VAGNETTI. Fausto. La Regia Accademia di Belle Arti di Roma. Firenze: Felice le Monnier, 1943.
pp. 38-39. Apud. LIRA, José Tavares Correia de. op.cit., 2011. pp. 67-69 e p.89, nota 20.
206 Grifo nosso. Tradução José Lira.VAGNETTI. Fausto. La Regia Accademia di Belle Arti di Roma.
Firenze: Felice le Monnier, 1943. pp. 38-39. Apud. LIRA, José Tavares Correia de. op.cit., 2011. pp.
67-69 e p.89, nota 20.
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que se estruturam linearmente à lógica didática da Regia Scuola Superiore
di Architettura di Roma, em que todas as matérias se direcionavam para a
disciplina de Composição Arquitetônica.
Por mais que o arquiteto tenha passado por esse período
de transição entre as duas instituições, percebemos claramente a formação
direcionada para o “arquiteto integral”, tanto almejado por Gustavo Giovannoni.
Seus professores foram: Manfredo Manfredi, Arnaldo Foschini, Gustavo
Giovannoni, Fausto Vagnetti, Giulio Magni, Vicenzo Fasolo, Pio Piacentini,
Giovan Battista Milani, G. Tognetti, Giulio Bargellini207, que irão constituir o corpo
docente da Regia Scuola Superiore di Architettura di Roma.
Conforme Lira, Warchavchik solicitou a aceitação para fazer o
terceiro ano do curso especial de arquitetura, obtendo a resposta favorável do
Ministero della Pubblica Istruzione:
Tendo frequentado seis anos de estudo na seção de arquitetura da Sociedade
de Belas-Artes de Odessa, sendo aprovado em todos os exames, e tendo
completado nessa escola [no Instituto de Belas Artes de Roma] outros dois
anos de aperfeiçoamento como se depreende dos documentos anexos,
[Warchavchik] requer à Vossa Senhoria que seja admitido no último ano
de estudo de arquitetura neste R. Istituto Superiore di Belle Arti, disposto
a realizar prontamente todas as provas gráficas que sejam requeridas
assim como as provas de cultura geral. Confiante de que Vossa Senhoria
irá conceder-lhe o beneficio de admissão e de inscrição tardia, levando
em conta as condições políticas excepcionais de seu país de origem, que
impediram que [tais documentos] chegassem à Italia antes208.

Portanto, sua formação estruturou-se mediante a nova forma
de apreensão da profissão do arquiteto, que estava sendo direcionada para uma
renovação no âmbito do ensino de Arquitetura, principalmente no ambiente
romano. As matérias articulavam-se linearmente, aproximando-as e integrandoas aos vários campos do saber – históricas, artísticas, cientificas, técnicas – e

207 LIRA, José Tavares Correia de. op.cit., 2011. p.70. E mais informações de todos os professores:
BERTA, Barbara. La formazione della figura profissionale dell’architetto – Roma: 1890-1925.
Dottorato in Storia e Conservazione dell’oggetto d’arte e di architettura. Università degli Studi
di Roma Tre, 2008. DURANTI, Giovanni e TODARO, Benedetto. Scuola Romana di Architettura –
tracce 1919-1980. Roma: Edizioni Kappa, 2006. PARDO, Vittorio Franchetti (a cura di). La Facoltà
di Architettura dell’università di Roma “La Sapienza” – dalle origini al duemilla. Roma: Gangemi
Editore, 2001. VAGNETTI, Luigi; DALL’OSTERIA, Graziella (a cura di). La Facoltà di Architettura di
Roma – nel suo trentacinquesimo anno di vita. Roma: Edizioni della Facoltá di Architettura di
Roma, 1955.
208 Tradução José Lira. Gregori Warchavchik. A.S.E. Il Ministero della Pubblica Istruzione. Roma,
10/3/1920. Arquivo da Academia de Belas Artes de Roma. Protocolo 03198, 10/3/1920. Apud.
LIRA, José Tavares Correia de. op.cit., 2011. p.69 e p.89, nota 23.
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todas convergiam para a Composição Arquitetônica209. Segundo a interpretação
de Lira, todos esses debates mostraram a pluralidade das posturas adotadas
pelos respectivos professores, que repercutiram, de modo determinante, em
sua produção arquitetônica. O professor Milani propunha incentivar a liberdade
individual de cada aluno; já o professor Magni aconselhava a relação entre mestre
e aluno, como acontecera nas gerações anteriores. Os professores Mafredi e
Foschini alegavam que o ensino deveria ser baseado nos exercícios de projeto e
no grau de complexidade dos seus temas durante todo o período de formação210.
Assim sendo, Warchavchik gradua-se no Regio Istitutto Superiore di Belle Arti,
licenciado pelo Corso Speciale Superiore di Architettura e, após ter finalizado o
mesmo, obteve o título de “professore di disegno architettonico” em 1920211.
Eu, que estudei no “Real Instituto de Belas-Artes de Roma”, fiz um curso bem
à moda antiga e bem diferente do que se faz hoje em dia na mesma escola.
Apesar desse ensino clássico, saiu de lá um grupo de vanguardistas que
tiveram que lutar e aperfeiçoar-se autodidaticamente para conseguir o que
hoje já se pode ensinar nas escolas. Isso, alias, é um fenômeno natural212.

Deve-se dizer que essas posturas repercutiram em
Warchavchik de forma a conduzi-lo a uma visão mais apropriada da arquitetura,
com ressonâncias diretas em sua atuação profissional. Warchavchik entendia
que a arquitetura não deve ser copiada,deve corresponder à exigência do momento
histórico, assim fizeram todos os mestres e assim devemos nós os pequeno213.

209 COMPAGNIN, Loredana e MAZZOLA, Maria Luiza. op. cit., 1976. p.195, e LIRA, José Tavares
Correia de. op.cit., 2011. p.71.
210 GIOVANNONI, Gustavo. Discussione Diddatica. In. Questioni di Architettura – nella storia de
nella vita. Roma: Biblioteca D’Arte Editrice, 1929. pp. 43-83. Apud LIRA, José Tavares Correia de.
op.cit., 2011. p.72.
211 Protocolo n. 10.752 – Corso Speciale di Architettura – 14 liglio di 1920 e Protocolo n. 10.753
– Professore di Disegno Architettonico – 14 luglio di 1920. LIRA, José Tavares Correia de. op.cit.,
2011. p.67.
212 Por ocasião da reforma do ensino da Escola Nacional de Belas Artes, em entrevista publicada
no Rio de Janeiro. A reforma da Escola de Bellas Artes e o Salão official deste anno. In. Diário da
Noite, São Paulo, 26/8/1931 por ocasião da reforma do ensino da Escola Nacional de Belas Artes.
Apud. LIRA, José Tavares Correia de. op.cit., 2011. pp. 71-72, e p.89, nota 27.
213 BARDI, Pietro Maria. Gregori Warchavchik (1896-). In. CATALOGO DA EXPOSIÇÃO Warchavchik
e as origens da arquitetura moderna no Brasil. São Paulo: MASP, agosto 1971.
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Figura 35: Diploma do Corso Speciale Superiore di Architettura. Fonte: Autora. Exposição da Casa
Modernista – 80 anos.

Figura 36: Diploma de Professori di Disegno Architettonico. Fonte: Autora. Exposição da Casa
Modernista – 80 anos.
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Após o término do curso, trabalhou com vários arquitetos
italianos, inclusive alguns de seus professores: Marcello Piacentini214 e Vicenzo
Fasolo215. Marcello Piacentini, um dos principais expoentes da arquitetura
moderna italiana (arquiteto oficial de Mussolini), e um dos incentivadores no
cotejamento entre a tradição e o racionalismo216 e que, por meio das revistas –
“Architettura e Arti Decorative”217 e “Architettura”218 – introduziu as experiências
internacionais no âmbito italiano, ao mesmo tempo em que criou as bases
para um estilo nacional a partir do discurso da simplificação e do reencontro da
linguagem tradicional com a modernidade219. Lira expõe que nos documentos
relativos ao escritório de Piacentini não há registro de que tenha trabalhado ali;
porém, nas suas correspondências, encontram-se cartas de recomendação do
professor.
[...] que o senhor arquiteto Gregorio Warsciavcik [sic] esteve empregado
em meu escritório pelo período de um ano, aplicando-se especialmente
no projeto de casas econômicas e populares; que depois foi mandado para
acompanhar e cuidar dos trabalhos do novo Teatro Savoia em Florença
durante o período de um outro ano, até o final deste trabalho. Declaro que
o dito arquiteto desempenhou as suas tarefas com a máxima diligência,
correção e competência220.

214 Ver pormenorizadamente a obra de Marcello Piacentini: LUPANO, Mario. Marcello Piacentini.

Roma: Laterza, 1991. Torresi, Guiseppe (a cura di). Marcello Piacentini e Roma. n. 53 – 1995.
Bolletino della Biblioteca della Facoltà di Arhitettira dell’Univesità degli Studi di Roma “ La
Sapienza”. Roma: Gangemi Editore, 1997. TONHÃO, Marcos. Marcelo Piacentini. Arquitetura no
Brasil. Dissertação de Mestrado, IFCH-UNICAMP, 1993.
215 LIRA, José Tavares Correia de. op.cit., 2011. p.73.
216 FALBEL, Anat. Cartas da America: arquitetura e modernidade. Disponível em <http://www.
docomomo.org.br/seminario%208%20pdfs/070.pdf> Acesso 04 jan.2012.
217
Revista de Arte e História, editada por Bestetti e Tuminelli em Milano.
Fundada em 1921, foi diregida por Gustavo Giovannoni até 1927. Sucessivamente se tranforma
o órgão oficial do Sindacato Nazionale Fascista degli Architetti e Alberto Calza Bini assume a
direção. Em 1931 a revista deixa de existir, e se transforma em “Architettura” passsando a assumir
a direção Marcello Piacentini. Descrição e a disponibilização dos fascículos. Ver: Disponível em
<http://opac.sba.uniroma3.it:8991/arardeco/ARAR.html> Acesso 04 jan. 2012.
218 Revista de Arquitetura editada em Milão na editora do Treves-Treccani-Tuminelli (1932-33),
dos irmãos Treves (1934-38) e dos Aldo Garzanti (1939-43). Direção de Marcello Piacentini, o qual
foi o órgão do Sindacato Nazionale Fascista degli Architetti. A publicação foi interrompida em abril
1943 – descrição e os fascículos disponível em <http://www.casadellarchitettura.eu/index.php?
do=fascicoli&idRiviste=5&nameRiviste=ARCHITETTURA rivista del sindacato nazionale fascista
architetti> Acesso 04 jan.2012.
219 FALBEL, Anat. Cartas da America: arquitetura e modernidade. Disponível em <http://www.
docomomo.org.br/seminario%208%20pdfs/070.pdf> Acesso 04 jan.2012.
220 Tradução José Lira. Piacentini, Roma, 15 nov. 1922, Original datilografado em italiano.
Escritório de Arquitetura Carlos Warchavchik. Gregori Warchavchik, Correspondência, p.001A.
Apud. LIRA, José Tavares Correia de. op.cit., 2011. pp.74-75 e p. 89-90 nota 34.
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Figura 37: Marcello Piacentini acompanhando
Mussolini – trabalho de sistematização
da “area dei Borghi” – 8 de outubro de
1937. Fonte:http://www.mediatecaroma.it/
mediatecaRoma/ricerca.html?show=14&
index=&jsonVal=&filter=&query=Marcell
o+Piacentini+e+Mussolini&refId=12&id=
IL0010034043.

Figura 38: Marcello Piacentini e Mussolini
atravessando a área demolida ao longo da rua
aberta – 8 de outubro de 1937. Fonte:http://
www.mediatecaroma.it/mediatecaRoma/
ricerca.html?show=14&index=&jsonVal=&filte
r=&query=Marcello+Piacentini+e+Mussolini&
refId=12&id=IL0010034061.

Figura 39: Revista “Architettura e Arti
Decorative”. Fonte: http://opac.sba.uniroma3.
it:8991/arardeco/1921/21_I/121pc01.jpg

Figura 40: Revista “Architettura”. Fonte: http://
www.casadellarchitettura.eu/index.php?do=f
ascicoli&idRiviste=5&nameRiviste=ARCHITE
TTURA rivista del sindacato nazionale fascista
architetti.

Por ocasião do trabalho no Teatro Savoia em Florença houve
um contato mais estreito com o professor Vicenzo Fasolo, o qual relatou
que durante sete meses demonstrou “capacidade e competência […], ótimas
qualidades morais […], um precioso colaborador”221. Ou seja, trabalhou com dois

221 Carta de recomendação de Vincenzo Fasolo, Roma, 23 out.1923, original em italiano.
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grandes arquitetos italianos, os quais tinham pensamentos e interpretações
diversas em relação à Arquitetura.
Importante ressaltar os pensamentos antagônicos desses
dois professores. De um lado, Piacentini, fazia a leitura de que a História era
a base da cultura, e não o meio pelo qual se alcança a arquitetura222; de outro
lado, Fasolo e Giovannoni, que entendiam que o profissional deveria ter uma
preparação baseada exclusivamente nos estudos dos estilos, sendo a base
sólida para tal formação, e isso conduziria exatamente para a arquitetura
moderna223.
Portanto, Warchavchik trabalhou com Piacentini por dois anos,
sendo também seu assistente e colaborador224 no curso Edilizia Cittadina ed
Arte dei Giardini. Segundo Severati, Piacentini apropia-se de suas anotações,
tornando-as base para as aulas – salienta que a transcrição está cheia de
erros da língua italiana – feita pelo seu aluno: Lezioni Stenografate di edilizia
cittadina225.
Warchavchik totaliza três anos de trabalho no território italiano
após se graduar. Conforme Lira, Warchavchik chega ao Brasil entre maio e junho
de 1923, aos 27 anos. Segundo Bardi226, foi através da embaixada brasileira
em Roma que surgiu o convite para trabalhar no Brasil227, com contrato de um
ano pela Companhia Construtora de Santos228, que tinha o intuito de trazer
profissionais e técnicos de maneira a fomentar o desenvolvimento nacional229.
Essa vinda ao Brasil teria sido motivada por várias razões. Primeiramente,

Escritório de Arquitetura de Carlos Warchavchik. Gregori Warchavchik, Correspondência, p.003A.
Apud. Lira, José Tavares Correia de. Ruptura e Construção - Gregori Warchavchik, 1917-1927.
Artigo apresentado no XXX Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais
(ANPOCS): Novos Estudos 78, julho de 2007. p.151.
222 Ver nota 125.
223 Ver nota 130.
224 DURANTI, Giovanni e TODARO, Benedetto. op.cit., 2006. p.15.
225 SEVERATI, Carlo. L’etica cittadina nelle lezioni del 1924. In. Torresi, Guiseppe (a cura di). op. cit.,
1997. p. 12. Ressalta que a aula interpretada acontecera em 1924, o qual Warchavchik já estava
no Brasil, porém as informações foram baseadas na aula transcrita pelo referido arquiteto. Essa
transcrição se encontra nas páginas 18 a 56 dessa mesma publicação.
226 BARDI, Pietro Maria. op.cit.,1971.
227 Todas as possíveis razões da vinda do Warchavchik pra o Brasil, ver com maior propriedade:
LIRA, José Tavares Correia de. op.cit., 2011. pp.93-111.
228 Ibidem. p.93.
229 FALBEL, Anat. Cartas da America: arquitetura e modernidade. Disponível em <http://www.
docomomo.org.br/seminario%208%20pdfs/070.pdf> Acesso 04 jan.2012.
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por questões políticas, raciais e econômicas, principalmente no que se refere
à sua nacionalidade, um ucraniano-judeu230 vivendo na Itália com Mussolini
em ascensão, nos primeiros anos da década de 1920. Outro motivo seria o
reconhecimento do profissional arquiteto, com a criação ANIAI - Associazione
Nazionale Ingegneri e Achiteti Italiani231 em 1922.
Estrangeiro e sem láurea, com apenas três anos de prática como professore
di disegno, em um país cujo estatuto profissional do arquiteto ainda era
demasiado incerto, a oferta brasileira deve ter-lhe surgido como uma
oportunidade de emancipação e credenciamento no mercado profissional232.

Warchavchik desembarcou no Rio de Janeiro e foi para São
Paulo, permanecendo aí até o final de sua vida. Publica em 1.o de novembro
de 1925, no Correio da Manhã, um manifesto intitulado Acerca da Arquitetura
Moderna233 – fato esse que iria mudar definitivamente seu lugar no cenário
brasileiro. Esse manifesto consiste na tradução da repercussão dos
ensinamentos da Escola Romana, mesmo que sua formação se tenha dado
na fase de transição entre o instituto e a escola. Esclarece, porém, que alguns
de seus professores no Instituto de Belas Artes foram fundadores da referida
escola, e também fizeram parte do corpo docente da primeira escola autônoma
de Arquitetura na cidade de Roma.
Apesar do antagonismo existente entra as várias linhas
de pensamento de seus “mestres”, algo que foi lhe ensinado é a importância
da História da Arquitetura na formação do arquiteto – presente tanto nos
pensamentos de Giovannoni quanto de Fasolo – cujo conhecimento conduz à
plenitude da prática à arquitetura moderna.
No Manifesto234, Warchavchik descreve,

230 História Política, Econômica, Social e Cultural da União Soviética, é um tema muito distante
da autora, que toma como base as colocações expostas pelo José Tavares Correia de Lira.
231 Nos seus primeiros anos, a Associação desenvolve uma importante função social para
as categorias dos engenheiros e dos arquitetos, promovendo, em 1923, a lei sobre a tutela do
título e do exercício profissional, constituindo assim o panorama profissional e suas respectivas
Ordens (Disponível em <http://www.aniai.org/portale/SecSheets-reqid-showabout.do> Acesso
04.jan.2012). Ordem profissional é o órgão supremo da tutela do profissional e a sua organização
se dá através das províncias (regiões). Cada ordem é divida em classes e categorias segundas a
suas habilidades.
232 LIRA, José Tavares Correia de. op.cit., 2011. p.99.
233 WARCACHAVCHIK, Gregori. Acerca da Architectura Moderna. Correio da Manhã, 1.o de
novembro de 1925. In. Depoimentos – I. Publicação periódica para debate de arquitetura. Centro
de Estudos Brasileiros, GFAU, 1960. pp.33-36.
234 WARCACHAVCHIK, Gregori. op.cit., 1960. pp.33-36.
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[...]
O architecto moderno deve estudar a architectura clássica para desenvolver
seu sentimento esthetico e para que suas composições reflictam o
sentimento do equilíbrio e medida, sentimentos próprios à natureza
humana. Estudando a architectura clássica, poderá êle observar quanto
os architectos de épocas antigas sabiam corresponder às exigências
daquelles tempos. Nunca nenhum delles pensou em crear um estylo, eram
apenas escravos do espírito do seu tempo. Foi assim que se crearam,
espontaneamente, os estylos de architectura conhecidos, não sòmente por
monumentos conservados – edifícios, como também por objetos de uso
familiar coleccionados por museus. [...]
[...]
Para que a nossa architectura tenha seu cunho original, como o teem as
nossas machinas, o architecto moderno deve não sòmente deixar de copiar
os velhos estylos, como também deixar de pensar no estylo. O caracter da
nossa architectura, como das outras artes, não pode ser propriamente um
estylo para nós, os contemporaneos, mas sim para as gerações que nos
succederão.
A nossa arquitetura deve ser apenas racional, deve basear-se apenas na
lógica e esta lógica devemos oppol-a aos que estão procurando por fôrça
imitar na construção algum estylo. [...]
[...]
O architecto moderno deve amar sua época, com tôdas as suas grandes
manifestações do espírito humano, como a arte o pintor moderno ou poeta
moderno deve conhecer a vida de todas as camadas da sociedade. Tomando
por base o material de construcção de que dispomos, estudando-o e
conhecendo-o como os velhos mestres conheciam sua pedra, não receiando
exhibil-o no seu melhor aspecto do ponto de vista estatístico, fazendo
refletir em suas obras as idéias do nosso tempo, a nossa lógica, o architecto
moderno saberá communicar á architectura um cunho original, cunho
nosso o qual será talvez tão differente do classico como este o é do gothico.
Abaixo as decorações absurdas e viva a construcção lógica, eis a divisa que
deve ser adoptada pelo architecto moderno.

Pode-se dizer que esse manifesto235 é o fruto de uma formação
baseada no novo modo de pensar Arquitetura, em relação aos novos tempos e
às novas tecnologias, o que estava em perfeita assonância com as doutrinas
ditadas por Le Corbusier, cuja influência é expressa em todo o texto. Segundo
Fiore, o manifesto nada mais é que a retomadas das ideias corbusianas
apresentadas em L’Esprit Nouveau. Os principais pontos abordados mostram

235 FIORE, Renato Holmer. Warchavchik e o Manisfesto de 1925. In. ARQtextos 2, 2002. Disponível
em <http://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/PDFs_revista_2/2_Renato%20Fiore.
pdf> Acesso 04 jan.2012.
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a preocupação da atualidade da arquitetura em relação ao novo tempo e
suas características tecnológicas. Fasolo, contudo, mostra a importância do
ambiente em que Warchavchik se formou,
[...] de fato, vivas e urgentes muitas questões fundamentais, antigas e novas,
entre a renovação e a tradição, entre o tecnicismo e a fantasia; e, quanto ao
método, entre as concepções opostas de quem sustentasse a necessidade
de influencias de um maestro e aquela de respeito à liberdade pessoal dos
jovens236.

Warchavchik põe em pratica o ideário exposto no manifesto,
por meio do projeto de sua residência particular situada à Rua Santa Cruz no
bairro da Vila Mariana, na cidade de São Paulo, que seria consagrada como a
“primeira casa modernista em São Paulo”. Fato esse que se publica na Revista
Domus237 expondo as formas da arquitetura racional, da qual a casa é o primeiro
exemplo no Brasil, demonstrando sua grande qualidade de adaptação ao país e
a maravilhosa adequação, no jardim, da vegetação tropical – fato devido a Mina
Klabin238.
Warchavchik casa-se com Mina Kablin em 4 de janeiro de
1927 . No mesmo ano, estabelece-se na rua Barão de Itapetininga, abrindo seu
próprio escritório. Pela visão de Bruand240, apesar de uma formação estritamente
acadêmica, o ensino nas escolas europeias era mais aberto do que na América
Latina, o que assegurou uma nítida vantagem sobre os arquitetos brasileiros.
Portanto, sua formação fragmentada entre Odessa e Roma, sua experiência
como colaborador de alguns importantes arquitetos italianos, em especial
Marcello Piancentini, o trabalho na Companhia Construtora de Santos, deram
subsídios para sua identidade profissional e suas competências, fazendo com
que se tornasse um dos arquitetos modernos mais importantes do cenário
brasileiro.
239

236 Tradução nossa. Erano infatti vive ed urgenti molte questioni fundamentali, antiche e nuove,
tra rinnovamento e tradizionalismo, tra tecnicismo e fantasia; e, quanto a metodo, tra le opposte
concezioni di chi sosteneva la necessita dell’influsso di un <<maestro>> e quella della libertá
rispettosa della personalità del giovane. FASOLO, Vicenzo. Apresentazione. In.VAGNETTI, Luigi;
DALL’OSTERIA, Graziella (a cura di). La Facoltà di Architettura di Roma – nel suo trentacinquesimo
anno di vita. Roma: Edizioni della Facoltá di Architettura di Roma, 1955. p.10.
237 Domus - 1933 - XI aprile n.64 Architettura moderna al Brasile. p.177. Disponível em <http://
www.casadellarchitettura.eu/fascicolo/data/2011-02-18_431_1569.pdf> Acesso 04 jan.2012.
238 Ver: PERECIN, Tatiana. Azaleias e mandacarus: Mina Klabin Warchavchik – paisagismo e
modernismo no Brasil. Dissertação de Mestrado – EESC–USP, 2003.
239 PERECIN, Tatiana. op.cit., 2003. p. 80.
240 BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1991. p.64.
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Figura 41: Frank Lloyd Wright, Gregori Figura 42: Architettura Moderna al Brasile.
Warchavchik, Lúcio Costa no terraço da casa da Fonte: Revista Domus, 1933 - XI aprile n.64.
rua Toneleros durante a exposição da Primeira
Casa Modernista do Rio de Janeiro em 1931.
Fonte: Depoimentos – I. Publicação periódica
para debate de arquitetura. Centro de Estudos
Brasileiros, GFAU, 1960. p.36.

A Capela do Morumbi

A Companhia Imobiliária Morumby iniciou, em 1949, o
loteamento da antiga Fazendo do Morumby, denominada Jardim Morumby;
segundo Lopomo, a senhora Renata Crespi tomou a iniciativa de oferecer uma
igreja ao Morumbi, aproveitando as ruínas de uma capela que se erguia numa
elevação com vista deslumbrante241. Com isso, a Companhia contratou o
arquiteto Gregori Warchavchik para fazer o projeto da Casa da Sede da Fazenda
e da Capela, com o intuito de usar ambos os edifícios como forma de chamar
a atenção para o novo empreendimento imobiliário242. Campos considera
intrigante que Warchavchik, o pioneiro da Arquitetura Moderna Brasileira tenha

241 LOPOMO, Mário. O Descampado Morumbi. In: São Paulo Minha Cidade.com: Mais de Mil
Memórias. São Paulo: SPTURIS/PMSP, 2008, p.126.
242 CAMPOS, Eudes. O arquiteto Warchavchik e a Capela do Morumbi – um ensaio interpretativo.
In: Taipa, tijolo e fantasia. São Paulo: SMC/DPH/STAM/DIM, Capela do Morumbi, 1990.
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sido chamado a fazer esse projeto, em 1950, que nada mais é que uma “fantasia
neocolonial”. Segundo ele, o arquiteto “encarou” como um projeto comercial,
dando a ideia de “nobreza” e ao mesmo tempo de “tradição”, para valorizar o
projeto imobiliário que lhe foi confiado. Essas afirmações, porém, precisam ser
matizadas em vista daquilo que foi exposto sobre a formação do arquiteto.

Figura 43: Mapa do Loteamento – 1954. Fonte: INVAMOTO. Denise. A Capela do Morumbi. Trabalho
Programado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2010.

A análise será iniciada com algumas considerações relevantes
para o entendimento desta obra significativa tanto do ponto de vista histórico,
artístico e arquitetônico, quanto tecnológico. Na produção bibliográfica
internacional consultada concernente ao arquiteto, não há referências ao
projeto da Capela Morumbi, elaborado por Warchavchik entre 1949-50. Na
historiografia brasileira existem publicações que mencionam o tema, mas os
relatos sobre a Capela243 são extremamente sucintos.

243 As referências que citam a Capela do Morumbi foram encontradas, na sua grande maioria,
no Departamento do Patrimônio Histórico do município de São Paulo [Agradeço a gentileza da
Arq. Dra. Cássia Regina de Carvalho Magaldi e Arq. Denise Invamoto em permitir a pesquisa
no processo de tombamento e cópias das imagens da Capela do Morumbi. Também agradeço
a Denise Invamoto em conceder seu Trabalho Programado referente à Capela do Morumbi,
que faz parte da sua pesquisa de mestrado (em desenvolvimento) sobre o tema: Historiografia
e Preservação na obra de Gregori Warchavchik, desenvolvida pela Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo sob a orientação da Profa. Dra. Mônica Junqueira de
Camargo].

172

O “silêncio” perante essa obra pode ser resultado de o projeto
ser considerado, à época, uma reforma; isto é, algo sem valor para a atmosfera
de esplendor da Arquitetura Moderna Brasileira. Tampouco o restauro, como
campo disciplinar, era difundido no ambiente brasileiro, embora Warchavchik
continuasse a ter contato com os arquitetos na Itália. Além disso, Lina Bo, nos
anos 1950, já se encontrava em terras brasileiras e ambos estabeleceram uma
relação de amizade.
Outra interpretação é que o projeto, ao ser definido como
reforma – atividade considerada “menor”, “secundária” –, pudesse denegrir a
imagem do referido arquiteto, visto que era – e ainda é – considerado como um
pioneiro da Arquitetura Moderna Brasileira. Como relata Campos,
[...] deve ter sido encarada por seu autor como sendo um projeto de natureza
eminentemente comercial, e portanto secundária, incapaz de macular a
fama de introdutor da Arquitetura Moderna no Brasil, da qual Warchavchik
sem dúvida muito se orgulhava244.

Tal declaração revela um dos motivos que contribuíram para
a não-repercussão do projeto da Capela do Morumbi na historiografia da
arquitetura brasileira como parte significativa da produção de Warchavchik,
nem nas revistas especializadas em arquitetura245.
Não se sabe ao certo qual era a função da construção existente.
Foram encontradas imagens, pertencentes ao Instituto do Patrimônio Histórico
Artístico Nacional, em 1936, que constam no Processo de Tombamento246. Nas

As referências são: AB’SABER, Aziz. Falam as taipas da Capela. In: Taipa, tijolo e fantasia. São
Paulo: SMC/DPH/STAM/DIM. Capela do Morumbi, 1990. CAMPOS, Eudes. O arquiteto Warchavchik
e a Capela do Morumbi – um ensaio interpretativo. In: Taipa, tijolo e fantasia. São Paulo: SMC/
DPH/STAM/DIM, Capela do Morumbi, 1990. INVAMOTO. Denise. A Capela do Morumbi. Trabalho
Programado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2010. LOPOMO,
Mário. O Descampado Morumbi. In: São Paulo Minha Cidade.com: Mais de Mil Memórias. São
Paulo: SPTURIS/PMSP, 2008, p. 125 e 126. Disponível em: <http://www.saopaulominhacidade.
com.br/livro-sao-paulo-minha-cidade.pdf>. Acesso em 04 jan. 2012. MORUMBI. Habitat, São
Paulo, n. 5, p. 66, 1951. NASCIMENTO, Silvia Haskel P. do. CAMPOS. Capela do Morumbi. São
Paulo: SMC/DPH/STAM/DIM, 2000. NUMA IGREJA. Habitat, São Paulo, n. 5, p.67, 1951. O JARDIM
MORUMBÍ – Arquitetura Natureza. Habitat, n.10, p. 26-30, 1953. SAIA. Luis. Morada Paulista. São
Paulo: Perpectiva, 1995. p. 83. SCHMIDT, Carlos Borges. Construções de Taipa: Alguns aspectos do
seu emprego e da sua técnica. Boletim de Agricultura. São Paulo: Secretaria de Agricultura, 1946,
série 47a.
244 CAMPOS, Eudes. O arquiteto Warchavchik e a Capela do Morumbi – um ensaio interpretativo.
In: Taipa, tijolo e fantasia. São Paulo: SMC/DPH/STAM/DIM, Capela do Morumbi, 1990.
245 Agradeço ao Prof. Dr. Fernando Atique por ter chamado a atenção desse fato.
246 Na esfera municipal, houve a abertura do processo de tombamento em junho de 1992, por
meio da Resolução n. 04/92 [Por decisão unânime dos Conselheiros presentes à reunião realizada
em 26 de junho de 1992, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural
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fotografias podemos ver ruínas de taipa de pilão. Nascimento afirma que o
edifício foi construído para ser uma capela, mas o que não foi esclarecido era a
finalidade de sua criação: para consagração a São Sebastião, ou para sepultura
destinada aos proprietários da fazenda247. Conforme relato do padre Aurélio
Fraissat pertencente à Freguesia de Santo Amaro,
[...] certifico que tendo visitado a capela, achei-a paupérrima, inteiramente
desprovida de tudo que requer para as funções sacras, possui apenas uma
imagem de São Sebastião, duas pequenas imagens de outros Santos e um
crucifixo248.

Figura 44: Vista geral da Fazenda do Morumbi
(foto da casa da sede ao centro da foto à
esquerda junto com outra edificação –
descrição apresentada no processo de
tombamento). Fonte: Processo de Tombamento
nº 1992-0.007.730-7, p. 185. Acervo DPH
(Arquivo do IPHAN).

Figura 45: Vista geral das Ruínas encontradas
em 1939. Fonte: Processo de Tombamento nº
1992-0.007.730-7, p. 187. Acervo DPH (Arquivo
do IPHAN).

e Ambiental da Cidade de São Paulo - CONPRESP, resolve, nos termos e para os fins da Lei no
10.032/85, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.236/86, abrir processo de tombamento
dos bens abaixo especificados pela significativa importância histórica e ambiental que apresentam:
1) Imóvel conhecido como FAZENDA DO MORUMBI, compreendendo a casa sede e cobertura
vegetal do lote, localizado na Avenida Morumbi, no 5.594, esquina com Rua Brigadeiro Armando
Trompowsky (Setor 123, Quadra 194, Lote 002), Distrito do Morumbi; e 2) Imóvel conhecido como
CAPELA DO MORUMBI, localizado na Avenida Morumbi, no 5.387 (Setor 300, Quadra 055), Distrito
do Morumbi.) Disponível em <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/20497_04_APT_
Fazenda_e_Capela_do_Morumbi.pdf> Acesso em 06 jan.2012]. Nessa mesma resolução também
era prevista a preservação da sede da Fazenda do Morumbi. Apenas em dezembro de 2005 foi
aprovado, de fato, o Tombamento (nº 1992-0.007.730-7), através da Resolução n. 11/05. Disponível
em <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/ca566_11_T_Capela_Casa_Sede_Morumbi_
com_plantas.pdf> Acesso 06 jan.2012.
247 NASCIMENTO, Silvia Haskel P. do. CAMPOS. Capela do Morumbi. São Paulo: SMC/DPH/STAM/
DIM, 2000.
248 D. Duarte Leopoldo e Silva. Provisão Qüinqüenal para a Capela do Morumbi. 17/05/1912.
Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo. Apud. NASCIMENTO, Silvia Haskel P. do. CAMPOS.
op.cit., 2000.
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Figura 46: Vista geral das Ruínas. Fonte: Figura 47: Detalhe das paredes de Taipa de
Processo de Tombamento nº 1992-0.007.730-7, Pilão. Fonte: Processo de Tombamento nº 1992p. 188. Acervo DPH (Arquivo do IPHAN).
0.007.730-7, p. 189. Acervo DPH (Arquivo do
IPHAN).

Figura 48: Detalhe das ruínas em Taipa de Pilão.
Fonte: Processo de Tombamento nº 19920.007.730-7, p. 189. Acervo DPH (Arquivo do
IPHAN).

Figura 49: Detalhe de uma parede de Taipa de
Pilão. Fonte: Processo de Tombamento nº 19920.007.730-7, p. 187. Acervo DPH (Arquivo do
IPHAN).

De acordo com Nascimento, não foram encontrados outros
documentos que comprovassem o uso desse edifício. E, provavelmente, dada
a precariedade de seu estado que transparece no documento, não chegaram
a se realizar missas; talvez por essa razão a capela tenha ruído, restando
somente as paredes de taipa de pilão. Existem relatos da Capela, no Boletim de
Agricultura249 de 1946, em que Schmidt menciona técnicas antigas, ilustrando
as ruínas encontradas ainda bem conservadas da antiga igreja no morro do
Morumbi250.

249 SCHMIDT, Carlos Borges. Construções de Taipa: Alguns aspectos do seu emprego e da sua
técnica. Boletim de Agricultura (n.o único). São Paulo: Secretaria de Agricultura, 1946, série 47a.
pp. 149-151.
250 SCHMIDT, Carlos Borges. op. cit., 1946, p. 149.
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Interessantes as interpretações dadas ao projeto desenvolvido
por Warchavchik por diferentes autores. Nascimento251 expõe que o arquiteto
fez uma adaptação, aproveitando as paredes de taipas existentes, recriou
[recriando] uma capela seguindo o modelo hispano-americano. Ab’Saber o
descreve como reconstruir [reconstruído] simbolicamente o edifício do pequeno
templo252. Campos, por sua vez, o caracteriza como reconstituição da capela253.

Figura 50: Vista aérea de 1975. Fonte: Acervo DPH. INVAMOTO. Denise. A Capela do Morumbi.
Trabalho Programado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2010.

Do ponto de vista dos referenciais do campo disciplinar
do restauro, verifica-se que a intervenção elaborada por Warchavchik é a
repercussão do conjunto de práticas concernentes ao restauro aprendidas
no período em que esteve na Itália. As práticas ditadas por Giovannoni
estariam imbuídas em seu repertório de conhecimento, visto que recebeu
seus ensinamentos no Regio Istitutto Superiore di Belle Arti, e, provavelmente,
essas discussões e esses critérios estavam em pauta naquele momento,
principalmente por se tratar do momento pós Primeira Guerra Mundial.

251 NASCIMENTO, Silvia Haskel P. do. CAMPOS. op.cit., 2000
252 AB’SABER, Aziz. Falam as taipas da Capela. In: Taipa, tijolo e fantasia. São Paulo: SMC/DPH/
STAM/DIM. Capela do Morumbi, 1990.
253 CAMPOS, Eudes. op. cit. 1990.
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A intervenção poderia recair em categorias giovannonianas
como restauro de complemento254, cujo objetivo é dar ao monumento a forma
integral, acrescentando-se partes faltantes, possibilitando refazimentos e
inovações, porém estabelecendo a mínima intervenção como algo necessário
para que não comprometesse a percepção do edifício. Outra categoria referese ao restauro de inovação255, em que, na reconstrução de obras em ruínas ou
na recuperação da função do edifício, é necessário respeitar o preexistente,
permitindo acréscimos de partes novas. Mesmo sabendo que essas práticas não
foram empregadas na intervenção, ao que tudo indica é que a posição tomada
por Warchavchik, se deu por encomenda feita pela própria empresa imobiliária.
Essas categorias giovannonianas não podem ser aplicadas inequivocamente
à intervenção de Warchavchik, pois havia outros elementos em pauta: Campos
afirma que foi imposta ao arquiteto a “recomposição em estilo”. Mas certas
ressonâncias dos ensinamentos recebidos do mestre romano podem ser vistas
antes de mais nada, na diferenciação entre a estrutura preexistente e as partes
completadas, algo que absolutamente não era comum nas intervenções feitas
em edifícios preexistentes no Brasil naquele período e no próprio completamento:
por não haver documentação suficiente para uma reconstituição hipotética de
uma suposta capela, a sua configuração pode ser lida como o compromisso
entre uma espécie de “neutro” e a recomposição solicitada.

Figura 51: Curva de Nível. Fonte: Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Acervo do
“Loteamento Jardim Morumbi. São Paulo, 1948”.

254 GIOVANNONI, Gustavo. Il Restauro dei Monumenti. Roma: Cremonese, 1946. pp.72-78.
255 GIOVANNONI, Gustavo. op.cit., 1946. pp.78-84.
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Figura 52: Planta da “Igreja Morumbi”. Fonte: Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
– Acervo do “Loteamento Jardim Morumbi. São Paulo, 1948”.

Figura 53: Perspectiva. Fonte: Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Acervo do
“Loteamento Jardim Morumbi. São Paulo, 1948”.
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Figura 54: Projeto aprovado na Prefeitura. Fonte: Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo – Acervo do “Clube Morumbi: Projeto para reforma da sede, antiga Fazenda Morumby,
de propriedade da Cia. Imobiliária Morumby, Santo Amaro. São Paulo, 1948”. In. INVAMOTO. Denise.
A Capela do Morumbi. Trabalho Programado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade
de São Paulo, 2010.

Ab’Saber relata que o edifício [...] incorpora uma estrutura
basal, da mais arcaica de nossas paredes de taipa; e é completado, em estilo
livre pseudo colonial por mais um arcabouço de paredes de tijolos rebocadas
[...]256. Warchavchik, não sabendo ao certo a origem da construção, recompõe a
estrutura como um edifício de função religiosa rural, respondendo aos anseios
do empreendimento.

Figura 55: Fachada da Capela. Fonte: http://
www.skyscrapercity.com/showthread.
php?t=805208

256 AB’SABER, Aziz. op.cit., 1990.
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Analisando a intervenção na capela do ponto de vista
do restauro filológico preconizado por Giovannoni, a ruína pode ter sido
compreendida como um documento histórico, respeitando seus aspectos
documentais, sendo a análise da obra voltada também ao respeito pela
constituição do organismo e de seus aspectos técnico-construtivos; desse
modo, a inserção de novos elementos se deu por meio da distinguibilidade257.
Já no que respeita à função dada ao edifício e à forma
escolhida para o completamento a questão é mais intrincada. Warchavchik não
teve acesso a nenhum documento que comprovasse a existência de uma capela
naquele arcabouço em ruínas, nem qual seria a sua possível configuração.
A escolha das linhas adotadas seria ainda uma repercussão do restauro
estilístico, tão difundido no século XIX (e, apesar de ultrapassado no campo
teórico, perdura, na prática, até os dias atuais) retomando uma “suposta forma
original”, ou seria uma versão de compromisso do autor para um neutro? A busca
da “unidade estilística” era algo muito problematizado (e condenado) na Itália
desde finais do século XIX; para Bonelli essa postura anula a individualidade
da obra por se vincular a uma visão unitária de estilo e ignorar as qualidades e
particularidades formais que determinam a singularidade da edificação258.
Warchavchik fez o completamento das ruínas encontradas
segundo “formas tradicionais”, mas aplicando materiais distinguíveis do
“original” para recompor um espaço religioso, como sugerida pela empresa
empreendedora. Segundo Campos,
[...] Warchavchik teve a preocupação de deixar aparentes as taipas perfuradas
pelo cabodás, fazendo com que a obra nova de tijolos, erguida sobre a terra
socada, se mantivesse recuada de 0,08 cm em relação aos muros existentes.
Esse recurso nos faz pensar na influência que teria exercido sobre o
arquiteto as técnicas italianas de restauração empregadas nas estruturas
murárias romanas, onde a consolidação moderna também é recuada de
alguns centímetros em relação às antigas ruínas, com o propósito de melhor
evidenciá-las. Técnicas essas provavelmente observadas pelo projetista
durante seus estudos no Instituto Superior de Belas-Artes de Roma259.

A recomposição e o completamento resultaram numa nave
única, num compartimento com a mesma extensão da nave única, em que estão

257 Aula: Restauro Filológico – Camillo Boito e Gustavo Giovannoni. Notas de aulas da disciplina
AUH 412 – Técnicas Retrospectivas. Estudo e preservação dos Bens Culturais. Ministrada pela
Profa. Dra. Beatriz Mugayar Kühl. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo. 26.03. 2010.
258 BONELLI, Renato. Il restauro architettonico. In. Brandi, Cesare et.alii, voce Restauro. In.
Enciclopedia Universale dell’Arte, vol.XI, col. 322 e ss., pp. 344. Venezia-Roma, 1963.
259 CAMPOS, Eudes. op. cit. 1990.
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Figura 56: Detalhe da intervenção.
Fonte: http://www.skyscrapercity.
com/showthread.php?t=805208.

Figura 57: Detalhe da intervenção.
Fonte: http://www.skyscrapercity.
com/showthread.php?t=80520.

Figura 58: Detalhe da intervenção.
Fonte: http://www.skyscrapercity.
com/showthread.php?t=805208

os espaços da sacristia e do batistério – neste último foram realizadas, pela
artista Lúcia Suanê, pinturas murais com a temática do sacramento do batismo
–, e a torre, unida ao corpo da construção, constituindo o frontispício, com o
óculo acima da entrada principal. Os elementos novos receberam superfícies
irregulares e pintura, que os diferenciam da textura da parede da taipa de pilão.
Warchavchik deixou evidente toda a estrutura da taipa de
pilão e os lugares onde se encontram os orifícios que ficam nas paredes após
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serem retiradas as agulhas – cabodás. As novas paredes foram recuadas em
relação aos muros de taipa, permitindo, assim, a distinguibilidade da ação
contemporânea perante o arcabouço antigo. As aberturas se assemelham com
as configurações das casas bandeiristas – as portas são dotadas por vergas
em arco abatido; as janelas são em formato retangular protegida por barras
de madeiras, localizadas na fachada principal, e, em dimensão menor, nas
proximidades do frechal na parte lateral da Capela.

Figura 59: Detalhe da intervenção. Fonte: Figura 60: Detalhe da intervenção. Fonte:
http://www.skyscrapercity.com/showthread. http://www.skyscrapercity.com/showthread.
php?t=805208.
php?t=805208.

Figura 61: Detalhe da intervenção. Fonte:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.
php?t=805208
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Ao mesmo tempo em que foram adotadas essas posturas diante
das supostas exigências ditadas pela empresa, tais ações apresentam certas
incoerências com o pensamento de Warchavchik exposto em seu Manifesto.
Nele, afirma que o arquiteto moderno não deve copiar os “velhos estilos”, como
também deve deixar de pensar no estilo em si. Declara ainda que a nossa
Arquitetura deve ser racional, e baseada apenas na lógica construtiva, formal
e funcional260. A Capela teria sido encarada por Warchavchik como um caso de
restauro em que o completamento, segundo a visão giovannoniana, deveria se
dar através de neutro, e não como um caso em que, no completamento, formas
arquitetônicas contemporâneas teriam o direito de se manifestar (como deixa
inferir o Manifesto – apesar de não ser voltado diretamente a intervenções no
preexistente –, sendo essa também a linha a que tenderiam muitos teóricos do
restauro do segundo pós-guerra na Itália)? Ou Warchavchik teria compreendido
o estilo constituído pelo sistema construtivo lógico e racional, que resultaria na
possível recomposição de um dado momento da história – restauro estilístico
261
– que predominava na atuação do então SPHAN no período, recompondo em
“estilo” colonial a Capela, entendida como fazendo parte daquela identidade
nacional tão valorizada naquela época no Brasil? É equivocado, porém,
enquadrar sua atuação como um mero “restauro estilístico”, uma vez que o
autor opta pela diferenciação dos elementos acrescentados e pela contenção
nas formas adotadas.
Sua solução projetual pode ser encarada como uma solução
de compromisso: ao mesmo tempo em que é “filológico”, na consolidação das
paredes existentes e em seu completamento pela distinguilibilidade (pelo
material, pelo acabamento e pelo nível diferente da nova superfície), toma
liberdades excessivas no que respeita ao completamento em relação ao
preconizado pelo restauro filológico. Lembre-se a proposta de Giovannoni de
nos eventuais completamentos, seguir dados absolutamente seguros, evitando
transformar as hipóteses em construção e valendo-se, se necessário, de zonas
neutras. No entanto a ação de Warchavchik pode ser lida como “contida”
se comparada ao desenvolto “restauro estilístico” que ainda vigorava nas
intervenções similares no Brasil daquela época.
Ou seja, apesar das dúvidas que pairam sobre os fatores
que levaram Warchavchik a determinadas escolhas projetuais, a raridade e
pioneirismo de sua proposição de distinguibilidade (no Brasil), a consistência
de sua intervenção (no que respeita à consolidação e completamento das
paredes), a autonomia em relação àquilo que era a prática corrente no Brasil, no

260 WARCACHAVCHIK, Gregori. op.cit., 1960. pp.33-36.
261 Ver nota 29 do capítulo 2.
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período, denotam a importância dos conteúdos aprendidos em sua formação
e mostram a importância de oferecer o conhecimento acumulado relativo ao
campo do restauro na graduação para que o profissional tenha arcabouço
teórico-crítico suficiente para enfrentar questões de maneira fundamentada.

2.3.3 A estudante Achillina Bo (Lina Bo Bardi)

Um dos expoentes mais importantes
do cenário da arquitetura brasileira
é, sem dúvida, Lina Bo Bardi262. Seu
respeitado desempenho é devido não
apenas ao seu talento, mas também à
sua sólida formação, desde a infância
até a universidade. Na sua formação

Figura 62: Aluna Achillina Bo. Fonte:
Prontuário n. 698. Acervo da Università degli
Studi “La Sapienza”.

universitária, deve ser destacado,
também, o pensamento de Gustavo
Giovannoni – que foi seu professor –
ao colocar em evidência a necessidade
para o pretenso estudante de
arquitetura ter cultura geral e educação
artística já com um grau de iniciação
avançado, inclusive com demonstrada
aptidão para o desenho263, como foi o
caso da referida arquiteta. Com esse
viés abordaremos sua trajetória de
sua formação, que se deu na chamada
“Escola Romana”.

262 Esclarece-se que serão analisados somente os ensinamentos que recebeu durante

sua formação em Roma, com repercussão na prática de algumas de suas intervenções
no Brasil, enfatizando a importância de uma boa formação acadêmica, principalmente,
no que se refere ao campo disciplinar do restauro. A pesquisa em questão foi motivada
por entender que o cerne do profissional arquiteto-urbanista se deve a uma sólida
formação, durante a qual serão obtidos instrumentos teóricos, críticos e técnicos
para enfrentar as problemáticas existentes nas cidades contemporâneas. A falta de
um conteúdo crítico fundamentado na formação do arquiteto-urbanista acarreta
consequências danosas ao ambiente construído, como já descrito nos capítulos
anteriores.
263 GIOVANNONI, Gustavo. op. cit., 1908, pp.19-23.
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Achillina Bo264 nasce dia 5 de dezembro de 1914265, em Roma,
no bairro Prati di Castello, entre o Vaticano e o Castelo Sant’Angelo, que em
suas palavras, surgiu quando a cidade virou capital da Itália266. Cursou a Escola
Primária Pianciari267 e, segundo Campello, o ambiente artístico teve início em
sua vida por meio de um tio jornalista, que a levava, junto com a sua irmã e uma
prima, todas as manhãs de domingo visitar algum Museu268. Por influência de seu
pai,fez o Liceo Artistico, obteve quatro anos de estudos destinados especialmente
à preparação arquitetônico-artística; no Liceu Artístico se ensinava, além da
arquitetura, segundo os cânones de Vitruvio-Vignola, a Teorias de Sombras e
Desenho Geométrico269. Para além das matérias artísticas estudadas, também
cursou: Letteratura e Storia; Storia dell’arte; Matematica e Fisica; Storia Naturale;
Chimica, Fisica; Geografia e Educazione Fisica270, se formando em 23 de outubro
de 1933271.
Finalizando seus estudos no Liceu, Lina Bo no mesmo ano,
ingressa na Regio Scuola Superiore di Architettura di Roma272,

264 Como expressa Silvana Rubino, não podemos compreender uma trajetória, diz Bourdieu,
a menos que tenhamos previamente construído os estados sucessivos do campo no qual ela se
desenrolou. In. RUBINO, Silvana. Rotas da modernidade: trajetória, campo e historia na atuação
de Lina Bo Bardi, 1947-1968. (Tese Doutorado). IFCH-UNICAMP, 2002. p. 34. Nesse sentido,
ver com maior profundidade, o contexto em que Lina Bo viveu: ANELLI, Renato. Luiz Sobral.
Interlocuções com a arquitetura italiana na constituição da arquitetura moderna em São Paulo.
Texto de sistematização da produção cientifica para o concurso de Livre-Docência EESC-USP,
São Carlos, 2001. pp.39-78.CAMPELLO, Maria de Fátima. Lina Bo Bardi: As moradas da alma.
1996. (Dissertação Mestrado) – EESC - USP, 1996. pp.10-31. GRINOVER, Marina M. Uma ideia
de Arquitetura – escritos de Lina Bo Bardi. (Dissertação Mestrado) – FAU-USP, 2010. pp-23-44.
RUBINO, Silvana. op.cit., 2002. pp. 29-72.
265 Conforme Anelli, há controvérsia em relação ao ano de nascimento de Achillina Bo, não se
sabendo ao certo se em 1914 ou em 1915 dependendo da referência. In. ANELLI, Renato. Luiz
Sobral. op. cit., 2001. p.39. Contudo, foi encontrado sua certidão de nascimento que confirma
a data de 5 de dezembro de 1914. Informações obtidas no seu próprio “prontuário” n. 698, na
Università degli Studi “La Sapienza”.
266 BARDI, Lina Bo. Curriculum Literário. In. FERRAZ, Marcelo (org.). Lina Bo Bardi. São Paulo:
Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1993. pp.9-12
267 Ibidem. p.9
268 CAMPELLO, Maria de Fátima. Lina Bo Bardi. op. cit., 1996. p.11.
269 Ibidem. p.12.
270 Informações obtidas no seu próprio “prontuário” n. 698, na Università degli Studi “La
Sapienza”. Diploma di Maturità Artistica – dalla seconda sezione del Liceo Artistico.
271 Ibidem.
272 Embora seu pai planejasse a Academia de Belas Artes, Lina por sua vez optou por estudar
arquitetura. VALENTINETTI, Graziella Bo. Depoimento dado à Maria Fátima Campello, 1995. Apud.
CAMPELLO, Maria de Fátima. Lina Bo Bardi. op. cit., 1996. p.12. Segundo Campello, na época, a
profissão era considerada masculina, de difícil acesso para as mulheres: na sua turma são apenas
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Figura 63: Certidão de Nascimento. Fonte: Prontuário n. 698. Acervo da Università degli Studi “La
Sapienza”.
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Figura 64: Diploma di Maturità Artistica – dalla seconda sezione del Liceo Artistico. Fonte:
Prontuário n. 698. Acervo da Università degli Studi “La Sapienza”.
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Figura 65: Histórico do Liceo Artistico. Fonte: Prontuário n. 698. Acervo da Università degli Studi
“La Sapienza”.
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Formei-me na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Roma273. A
tendência daquela faculdade, cujos reitores foram Gustavo Giovannoni e
Marcello Piacentini se dirigia precipuamente para a indagação histórica: as
disciplinas histórico-arquitetônicas eram consideradas mais importantes
do que a Composição. O fato de ser Roma um dos centros da cultura
clássica fazia com que os alunos, durante o biênio propedêutico dedicado
às disciplinas: História dos Estilos [sic], Elementos de Composição, Relêvo
[sic] dos Monumentos, aplicassem a maior parte de tempo do seu estudo
ao relêvo [sic], bem como ao desenho do natural e à observação dos
monumentos antigos274.

Percebemos que todas as disciplinas que Lina Bo cursou
se davam por meio das matérias teóricas, que consolidavam a sua própria
autonomia associando-a a todos os outros ciclos de formação: técnicocientífico, artístico e arquitetônico275. O elenco das disciplinas cursadas foi276:
Primeiro Ano: Analisi Matematica I; Geometria Descrittiva. Storia dell’arte I; Storia
e Stili dell’Architettira I; Elementi Costruttivi; Disegno di Ornato e Figura; Disegno
Architettonico ed Elementi di Composizione I;
Segundo Ano: Analisi Matematica II; Applicazione Geometri Descrittiva;
Mineralogia e Geologia; Storia dell’arte II; Storia e Stili dell’Architettira II; Rilievo
dei Monumenti, Plastica Ornamentale; Disegno Architettonico ed Elementi di
Composizione II;
Terceiro Ano: Meccanica Razionale e Statica Grafica; Fisica Sperimentale e
Tecnica; Chimica Generale ed applicata; Caratteri degli Edifici; Decorazione;
Elementi di Composizione; Caratteri Stilistici dei Monumenti;

duas. (Ibidem.p.13). Rubino expõe que Lina afirmou ter sido a única mulher da turma. Lina não vai
ensinar em Harvard. Diário de São Paulo. São Paulo, 15 de março de 1973. Apud. RUBINO, Silvana.
op.cit., 2002. p.46, nota 47. De fato, ingressaram 4 (quatro) mulheres: Maria Teresa Antolini (Roma),
Achillina Bo (Roma), Guiliana Fagiolo (Roma) e Antonina Meierovics (Krievija – Rússia) (Annuario
del Regio Istituto Superiore di Architettura di Roma, anno accademico 1933-1934, pp.163-164).
Contudo, Maria Teresa Antolini se formou em 1938. Em 1939, se formaram Achillina Bo e Guiliana
Fagiolo, e não há informação sobre Antonina Meierovics, somente seu ingresso em 1933-1934.
(VAGNETTI, Luigi; DALL’OSTERIA, Graziella (a cura di). La Facoltà di Architettura di Roma – nel suo
trentacinquesimo anno di vita. Roma: Edizioni della Facoltá di Architettura di Roma, 1955. pp. 214215).
273 BARDI, Lina Bo. Curriculum Literário. FERRAZ, Marcelo (org.). Lina Bo Bardi. São Paulo:
Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1993. p.9.
274 BARDI, Lina Bo/195 //1957?/, p.1 In. CAMPELLO, Maria de Fátima. Lina Bo Bardi. op. cit., 1996.
p.13.
275 Cf. nota 115 deste capítulo.
276 Informações obtidas no seu próprio “prontuário” n. 698 na Università degli Studi “La Sapienza”.
R. Istituto Superiore di Architettura in Roma.
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Figura 66: Lista dos alunos ingressos no ano acadêmico de 1933-34. Fonte: Annuario del Regio
Istituto Superiore di Architettura di Roma, anno accademico 1933-1934, pp.163-164

Quarto Ano: Scienza della Costruzione I; Impiante Tecnici; Estimo ed Esercizio
Profissional; Arredamento e Decorazione Interna; Urbanistica I; Composizione
Architettonica;
Quinto Ano: Scienza della Costruzione II, Tecnologia e Construzione Stradali;
Urbanistica II; Restauro dei Monumenti, Scenografia e Composizione
Architetonica.
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Figura 67: Horário das disciplinas. Fonte: Annuario del Regio Istituto Superiore di Architettura di
Roma, anno accademico 1933-1934. pp.70-71.
No triênio de aplicações, a restauração dos monumentos, ensinada por
Gustavo Giovannoni, adquiria proporções preponderantes com referência
às outras disciplinas, bem como a História da Arte, ensinada no período
propedêutico e desenvolvida especialmente no tocante à História da
Arquitetura277.

Apreende-se, de fato, a formação da arquiteta principalmente
pelo viés do pensamento de Gustavo Giovannoni, de 1908278, descrito
anteriormente, ao expor que o profissional arquiteto deveria ser, antes de tudo,
um artista, mas ao mesmo tempo um intelectual da arte, sendo que, a História
é de fundamental importância para a compreensão do passado, propiciando
de forma fidedigna e não efêmera, instrumentos teórico-críticos a resultar em
projetar o novo. Ou seja, o conhecimento das disciplinas no campo das ciências
humanas – seguindo uma lógica kantiana279 de que a teoria é uma série de
princípios seguros a determinar reflexões – propicia ao profissional, uma série
de aparatos para que, de fato, faça uma arquitetura coerente ao ambiente no
qual será inserido esse novo elemento construtivo.

277 BARDI, Lina Bo/195 //1957?/, p.1 In. CAMPELLO, Maria de Fátima. Lina Bo Bardi. op. cit., 1996.
p.13.
278 GIOVANNONI, Gustavo. Relazione della Commissione... op.cit., 1908, pp. 19-23.
279 KANT, I. Per la pace perpetua. Un progetto filosofico e altri scritti. [1793]. Roma: Editori Riuniti,
1985 pp. 59-60. Apud. CARNBONARA, Giovanni (a cura di). Trattato di Restauro... op. cit., 2004. p. 4.
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Lina Bo cursou todas as disciplinas, cumprindo suas
exigências. Para finalização do curso, necessitava realizar um trabalho final
– Tesi di Laurea sobre o tema: Nucleo assitenziale di maternità ed infanzia280.
Segundo Campello, o trabalho suscita várias divergências entre os membros da
banca, visto que seu projeto estava em dissonância com o estilo oficial da Escola
de Roma281. Como afirma Rubino,
seu partido, um edifício de concreto e vidro inspirava-se em um projeto do
arquiteto finlandês Alvar Aalto, evidenciando, contudo uma forte influência
das concepções de Le Corbusier, o que talvez não fosse relevante se não
considerássemos a orientação contrária ministrada na faculdade, reforçada
pelo veredicto final que aprovou o trabalho282.

Figura 68: Tesi di Laurea Nucleo assitenziale di maternità ed infanzia. Fonte: FERRAZ, Marcelo
(org.). Lina Bo Bardi. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1993. p.24.

Como descreveu a própria Lina:
[...] era um belo trabalho; mas para a comissão de graduação, embora
relutante, se põe o problema de não descontentar as rígidas diretrizes do
Regime: o qual, ainda, queria que toda a arquitetura fosse feita com tijolos
da autarquia. Assim, me confirmaram somente a “media di exame” que era
de 108283. Na entrega do diploma – disse-me Piacentini – mesmo que nunca

280 Ressalta a interpretação de Rubino perante a sua Tesi di Laurea: [...] e sua escolha evidenciou
uma vontade de afirmação de uma dupla identidade: mulher e moderna. Lina apresentou um
projeto de hospital racional e moderno. [...]. RUBINO, Silvana. op.cit., 2002. p.47.
281 CAMPELLO, Maria de Fátima. Lina Bo Bardi. op. cit., 1996. p.14.
282 RUBINO, Silvana. op.cit., 2002. pp.48-49.
283 Lina obteve 106 (nota máximo é 110) na sua média final. Informações obtidas no seu próprio
“prontuário” n. 698 na Università degli Studi “La Sapienza”. R. Istituto Superiore di architettura
in Roma. Renato Anelli aponta que, de fato houve a versão em que Lina alega a nota 108, mas
Carlo Pagani relata que Lina reclama da nota 106: Foschini me tirou o 110 que Piacentini me havia
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lhe servirá. Referiu-se ao fato que aquela bela moça, que ainda, segundo
ele, estaria prestes a casar, e não deveria mais exercitar a profissão de
arquiteto284.

Figura 69: Ata do exame de graduação em Arquitetura. Fonte: Prontuário n. 698. Acervo da
Università degli Studi “La Sapienza”.

dado e afirma que o mais entusiasmado foi Fasolo. PAGANI, Carlo. Allegati alle considerazioni sul
Curruculum Letterario, p. XXVI. Apud. ANELLI, Renato. Luiz Sobral. Interlocuções com a arquitetura
italiana na constituição da arquitetura moderna em São Paulo. Texto de sistematização da
produção cientifica para o concurso de Livre-Docência EESC-USP, São Carlos, 2001. p.42.
284 Tradução nossa. [...] era un bell lavoro; ma per la commissione di laurea, pur a malincuore, si
pose il problema di non scontentare le rigide direttive del Regime: il quale, allora, avrebbe voluto
che tutta l’architettura fosse fatta coi mattoni dell’autarchia. Così mi confermarono solamente la
“media d’esame” che era di 108. “le consegno il diploma di laurea – mi disse Piacentini – se pure mai
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Figura 70: Diploma de graduação em Arquitetura. Fonte: Prontuário n. 698. Acervo da Università
degli Studi “La Sapienza”.
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Figura 71: Histórico da graduação em Arquitetura. Fonte: Prontuário n. 698. Acervo da Università
degli Studi “La Sapienza”.
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Cabe ressaltar um fato ocorrido em sua trajetória. Lina Bo inicia
a carreira como docente substituto na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo (FAU-USP); em 1956, ministra o curso de Composição
Decorativa III para os alunos do quinto ano285. Afasta-se por quatro meses para
realizar viagem de estudos à Itália e França e também para se preparar para o
concurso de professor catedrático286. Houve vários problemas para participar
desse concurso. Primeiramente com a documentação requerida, precisamente
com o diploma e seu histórico, pois havia desaparecido com o bombardeio de seu
escritório na cidade de Milão287, visto que necessitavam o reconhecimento como
arquiteto para a possível vaga de docente. Para isso, solicitou a “duplicação” do
diploma de graduação288 junto à Università degli Studi “La Sapienza” em Roma.
Em 1957, concorre à cadeira de Arquitetura Analítica. Para
tal concurso, desenvolve uma tese: Contribuição Propedêutica ao ensino da
Teoria da Arquitetura289. Para Rubino, essa tese sofisticada e bem escrita290 é o
conjunto dos conhecimentos adquiridos na graduação, pois ao longo do texto,
foi demonstrada a erudição, fruto da formação no Regia Scuola Superiore di
Architettura di Roma. Podemos observar que os capítulos e os subcapítulos são,
em certos momentos, o próprio nome das disciplinas, que foram cursadas, e os
conteúdos apreendidos durante a graduação. Para além de sua genialidade, é
expressa a repercussão dos ensinamentos em sua produção, tanto acadêmica
quanto projetual, que pode ser vista através dos enunciados de cada capítulo
da tese em questão:

le servirà”. Alludeva al fatto che quella bella ragazza, che allora dovevo essere, secondo lui presto si
sarebbe sposata, e non avrebbe più esercitato la professione di architetto. In. BARDI, Lina Bo. Apud
TENTORI, Francesco. Uma lettera da San Paolo – ritranti del ‘900 italiano. Florença, Facoltà di
Architettura – Università degli di Firenze, p. 7./digitado, 1992. Apud CAMPELLO, Maria de Fátima.
Lina Bo Bardi. op. cit., 1996. p.14.
285 CAMPELLO, Maria de Fátima. Lina Bo Bardi. op. cit., 1996. p.28.
286 Ibidem.
287 Idem.
288 Em seu prontuário, n. 698 na Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, encontramse várias solicitações. Primeiramente em 8 de março de 1948, em que requer o diploma e o
argumento apresentado foi a apresentação do seu diploma ao Sindicato dos Engenheiros no
Brasil para que a sua carteira profissional fosse revalidada. Encontram-se mais dois pedidos:
em 7 de março de 1953 e 22 de novembro de 1953. Em 27 de junho de 1957, o solicitante para a
duplicação do diploma é Pietro Maria Bardi. O histórico escolar de Lina Bo foi redigido no dia 1 de
julho de 1957. Iniciam-se solicitações: 14 de maio, 12 de junho, 21 de outubro, 4 de novembro de
1959. E somente no dia 20 de janeiro de 1960, há um ofício informando que foi retirado o diploma.
289 BARDI, Lina Bo. Contribuição Propedêutica ao ensino da Teoria da Arquitetura. São Paulo:
Instituto Lina Bo Bardi, 2002.
290 RUBINO, Silvana. op.cit., 2002. p.87.
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Figura 72: Carta solicitando a “duplicação” do diploma descrevendo o concurso para FAU-USP,
assinada por Pietro Maria Bardi. Fonte: Prontuário n. 698. Acervo da Università degli Studi “La
Sapienza”.
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Figura 73: Continuação da Carta. Fonte: Prontuário n. 698. Acervo da Università degli Studi “La
Sapienza”.
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1. Problemas de Teoria da Arquitetura: acerca de alguns tratados; conceitos
e significações da arquitetura; natureza e arquitetura; a medida humana;
arquitetura e ciência; materiais e arquitetura; o arquiteto e a sociedade; o
arquiteto e o comitente; o romantismo e a arquitetura;
2. Problemas de método: o exemplo dos mestres; a teoria do espaço interno;
teoria da arquitetura e caracteres dos edifícios; atualização metodológica291.

A participação no concurso não obteve êxito por motivo da falta
de documentação adequada, e como expressa Katinsky, Lina foi discretamente
dispensada da sua cadeira na FAU-USP292. Para Almeida293, Lina Bo, de certo
modo, replicava contestando os ambientes acadêmicos – principalmente após
o mal sucedido concurso. Na conferência: Aula de arquitetura294, descreve que
o tema é complexo para expor em tão pouco tempo, e completa: para isso, eu
precisaria ainda dar aula na FAU. Mas me jogaram fora, não me quiseram mais
lá, na rua Maranhão. Não foi o corpo discente, mas as pessoas importantes295.
No ano seguinte, em 1958, recebe o convite do arquiteto
Diógenes Rebouças para ministrar uma série de palestras na Escola de Belas
Artes em Salvador – Bahia296. A partir daí inicia-se uma trajetória de projetos
tanto em Salvador quanto em São Paulo que podemos identificá-los como a
tradução de sua sólida formação na Escola Romana.
Em publicação dedicada a Lina Bo Bardi, da 2G Gustavo Gili297,
Olivia de Oliveira faz entrevista com a arquiteta. Num certo momento, a pergunta
formulada foi sobre a causalidade ou a coincidência de ter desenvolvido alguns
projetos de reabilitação [nas palavras de Oliveira] no território brasileiro.
Lina Bo enfatiza que na Faculdade de Arquitetura na Itália,
cursou disciplinas, nas quais fazia levantamentos de edifícios importantes
ou interessantes por alguma razão, e também cursou a disciplina de restauro
(ressalta a denominação restauro), em que foram ensinadas todas as suas

291 BARDI, Lina Bo. Contribuição Propedêutica ao ensino da Teoria da Arquitetura. São Paulo:
Instituto Lina Bo Bardi, 2002.
292 KATINSKY, J. R. A doçura dura de Lina Bo Bardi. In. Jornal do Brasil, 29 de março de 1999.
Apud. RUBINO, Silvana. op.cit., 2002. p.88.
293 ALMEIDA, Eneida. O construir no construído na produção contemporânea: relações entre a
teoria e a prática. (Tese Doutorado) - FAU-USP, 2009. p.93 – nota 4.
294 BARDI, Lina Bo. Aula de Arquitetura. In revista Projeto n.133,1990. Apud. ALMEIDA, Eneida.
op. cit., 2009. p.93 – nota 4.
295 Ibidem.
296 RUBINO, Silvana. op.cit., 2002. p.88.
297 OLIVEIRA, Olivia de. Lina Bo Bardi – Obra Construida. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
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teorias desde finais do século XVIII até o século XIX298 e de ter tido essa disciplina
como sendo algo importante299.
Oliveira continua a entrevista dizendo que imaginava ser
herança italiana, o fato de Lina Bo ter desenvolvido “projetos de restauro”,
já que no Brasil é muito difícil trabalhar nesse campo, visto que destroem
o antigo em favor do moderno, e ressalta que é um dos poucos arquitetos
que sabiam trabalhar com “projetos de restauro”. A resposta de Lina Bo é a
justificativa deste doutoramento: os conhecimentos adquiridos na formação
universitária e sua aplicabilidade são de suma importância para que se
transforme num bom arquiteto; e, também, se o profissional-arquiteto obtiver
em sua formação conhecimentos no campo das ciências humanas e no âmbito
do campo disciplinar do restauro arquitetônico, é propiciada a introdução de
uma “consciência histórica”, e, consequentemente, terá instrumentos teóricocríticos e técnico-operacionais para atuar de modo que os bens culturais sejam,
de fato, preservados.
O argumento apresentado por Lina Bo à pergunta solicitada foi
que sempre colocava a “desculpa” em manter o edifício antigo e, após, surgiria
o edifício moderno. E isso se deve ao seu professor, Gustavo Giovannoni, o qual,
segundo Lina Bo, foi praticamente o melhor historiador e técnico desta área.
Depois veio a Carta de Venezia de 1965 [o correto é 1964], porém eu estudei esse
tema desde o primeiro ano da faculdade e continuei a estudá-lo sempre, pois não
vejo nenhuma diferença entre a parte histórica e a moderna300.
Assim, podemos identificar a repercussão dos ensinamentos
por meio das teorias ensinadas no âmbito da graduação, e também no
aprofundamento dos estudos no campo do restauro e nas discussões após a
segunda guerra mundial.
Verifica-se que em sua atividade projetual a arquiteta utilizou,
de fato, o instrumental teórico-crítico e técnico-operacional pertinente ao
campo disciplinar do restauro. Vale ressaltar que, hoje, as visões dominantes no
campo disciplinar (na Itália, a linha crítico conservativa, a conservação integral
e a hipermanuntenção) são diversas daquela da época de sua formação (o
“restauro filológico”) e, mesmo da época em que atuou (o chamado “restauro

298 Tradução nossa. ...con todas sus teorías desde finales del siglo XVIII a princípios del XIX.
OLIVEIRA, Olivia de. op. cit, 2002.p.252.
299 Ibidem.
300 Tradução nossa. ...fue práticamente el mejor historiador y técnico de este tema. Depués vino
la Carta de Venecia de 1965 pero yo lo había estudiado desde el primer curso de universidad y
continue ocupándome de ello siempre, pues no veo ninguna diferencia entre la parte histórica y la
moderna. Ibidem. p.253.
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crítico”, do qual ela mostra ter conhecimento, como veremos adiante). A sua
atuação em obras preexistentes pode ser analisada por meio de intervenções,
tais como: Solar do Unhão (Museu Popular da Bahia – 1959), SESC Pompéia
(São Paulo – 1977), Teatro Oficina (Jundiaí – 1986), Centro Histórico da Bahia
(Salvador –1986), Belvedere da Sé (Salvador –1986), Projeto Barroquinha
(Salvador –1986), Casa do Benin (Salvador – 1987), Ladeira da Misericórdia
(Salvador – 1987/1990), Casa do Olodum (Salvador – 1988), Fundação Pierre
Verger (Salvador – 1988), Centro de Convivência LBA (Cananéia – 1988), e seu
último projeto a Nova Prefeitura (São Paulo – 1990-1991)301. Nesta tese, as
análises serão concentradas no Solar do Unhão, para evidenciar algumas das
questões atinentes à presente discussão.
Os ensinamentos que recebeu no Regia Scuola Superiore di
Architettura in Roma, no que concerne ao restauro, junto com a sua formação
secundaria do Liceo Artistico deram bases sólidas para o exercício projetual no
tecido preexistente, sendo considerada uma das profissionais mais importantes
no cenário brasileiro.

O Solar do Unhão302

Elucida-se que somente será analisada a repercussão dos
ensinamentos da Escola Romana como dado ilustrativo da interpretação da
referida arquiteta, que tinha instrumentação teórico-crítica para atuar num
ambiente preexistente, imbuído de valores intrínsecos. E soube, de maneira
coesa, propor um projeto que contemplasse os anseios tanto do órgão
de preservação e da administração pública, quanto da própria sociedade
“soteropolitana”.
Trata-se de conjunto arquitetônico datado do século XVI, no
qual ocorreram algumas modificações no século XVII. Já no século XIX, Segundo

301 Existem alguns projetos que não foram executados, mas podemos entender como
pertencente ao campo: Teatro das Ruínas (Campinas – 1989) e Estação Guanabara (Campinas –
1990), cf. as referências da nota 159 deste capítulo.
302 Pormenorizar as análises perante o Solar do Unhão: cf. ALMEIDA, Eneida. op.cit., 2009. pp.
91-106 e pp. 131-145. BIERRENBACH, Ana Carolina de S. Os restauros de Lina Bo Bardi..op.cit.,
2001. pp.88-100 e pp. 122-140. CERÁVOLO, Ana Lúcia. op.cit., 2010. pp. 205-239. FERRAZ, Marcelo
(org.). op.cit., 1993. pp.152-157. OLIVEIRA, Raíssa Pereira Cintra de. op.cit., 2008. pp.117-125.
RUBINO, Silvana. op.cit., 2002. pp. 144-197. ZOLLINGER, Carla Brandão. O Trapiche à beira da
baía: a restauração do Unhão por Lina Bo Bardi. Disponível em< http://www.docomomo.org.br/
seminario%207%20pdfs/012.pdf> Acesso 20 dez.2011.
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Ferraz303, ali foi instalada uma das primeiras manufaturas do Brasil, situada à
beira da Baía de Todos os Santos em Salvador. O fabricado exerceu a função de
depósito de mercadoria entre os diversos usos que possuiu desde sua construção.
O conjunto do Unhão é importante por representar um dos primeiros
exemplos (se não o primeiro) de Arqueologia Industrial304, isto é: uma
restauração não somente limitada à recuperação até o século XVII, mas
uma recuperação dedicada também à documentação do “trabalho” e de um
território, neste caso uma “fábrica” do começo do século XIX305.

Nessa afirmação, identificamos o conhecimento apurado no campo em questão,
pois, segundo Zollinger, Lina Bo se concentra em superar a contradição entre
o moderno e o tradicional, uma das
questões fundamentais não apenas
para arquitetura, mas também para o
método de restauro306.
Nesse sentido, Lina Bo trabalha com
aspectos antagônicos: primeiro, o
imposto pelo Movimento Moderno,
em que uma das ideias é reforçar
Figura 74: Solar do Unhão antes do
o espírito da época (Zeitgeist307), e
restauro. Fonte: ZOLLINGER, Carla Brandão.
o outro considera que as formas do
O Trapiche à beira da baía: a restauração
passado estão se tornando obsoletas
do Unhão por Lina Bo Bardi. Disponível
e m < h t t p : // w w w . d o c o m o m o . o r g . b r /
continuamente, sendo substituídas por
seminario%207%20pdfs/012.pdf> Acesso
outras, correspondentes às novas épocas
20 dez.2011.
históricas308. Esses preceitos foram por
ela apreendidos na sua formação, compreendendo, sob o viés do pensamento
de Marcello Piacentini, que a história é a base sólida da cultura e não o meio

303 FERRAZ, Marcelo (org.). op.cit., 1993. p.152.
304 Para o entendimento aprofundado do tema da Arqueologia Industrial, ver: KÜHL Beatriz
Mugayar. Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização – problemas teóricos
de restauro. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009. RUFINONI, Manoela Rossinetti. Preservação e
Restauro Urbano: teoria e prática de intervenção em sítios industriais de interesse cultural. Tese
de Doutorado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – USP, 2009.
305 Pró-memória para uma ação na Bahia, s/d: s/p. Apud. BIERRENBACH, Ana Carolina de S. Os
restauros de Lina Bo Bardi.op.cit., 2001. p.96.
306 ZOLLINGER, Carla Brandão. op.cit.p.20.
307 Zeitgeist (Espírito da época) é um conceito hegeliano que aponta que a cada determinado
tempo e lugar correspondem certas características específicas. Tal termo é apropriado e
difundido pela historiografia oficial do Movimento Moderno, através de Pevsner e Gideon. Apud.
BIERRENBACH, Ana Carolina de S. Lina Bo Bardi: tempo, história e restauro. In. Revista CPC, São
Paulo, n. 3, p. 6-32, nov. 2006/abr. 2007. p.7 (cf. nota 2 p.28).
308 BIERRENBACH, Ana Carolina de S. Lina Bo Bardi: tempo, história...op.cit., 2006/2007. p. 7.
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pelo qual se alcança uma nova arquitetura309.
Lina Bo compreende que a História não é cíclica, nem repetitiva,
muito menos concernente a uma estabilidade eterna310; também entende
que não se deve retornar a nenhum estado precedente, pois não concede
“repetições enganosas”, propondo o direito que o presente tem de possuir sua
própria autonomia. Assume a postura corrente no restauro italiano desde finais
do século XIX de encarar o tempo como não sendo reversível – contrapondose à prática prevalecera naquele século311 e que perdurava no Brasil do século
XX, de voltar a períodos anteriores. Essa ótica já fora superada do ponto de
vista teórico e prático, por se entender que falsifica o texto arquitetônico,
transmitindo-o erroneamente para as futuras gerações. Como Bierrenbach
expõe, Lina entende que o futuro ainda pode ser considerado reservatório das
esperanças, o passado se apresenta de maneira peculiar. Não é ruptura ou
repetição, mas sim construção312.
Lina Bo vai à Bahia em fevereiro de 1958. Retorna em abril do
mesmo ano para ministrar conferências na Escola de Belas Artes para os alunos
de Arquitetura313. Em agosto do mesmo ano, regressa a Salvador, a convite do
arquiteto Diógenes Rebouças para dar aulas, num período de três meses na
Universidade314. Aí volta seu olhar para o Solar do Unhão:
O Conjunto Arquitetônico do Unhão foi mostrado pela primeira vez a Lina
Bardi, em 1958, (ela lecionava na Faculdade de Arquitetura convidada
pela Universidade da Bahia), por Martim Gonçalves, fundador e diretor
da Escola de Teatro da Universidade. Juntos pensaram em criar, no
Unhão, um teatro experimental, à beira mar, ligado à Escola de Teatro
da Universidade. Falaram com Ciccillo Matarazzo que naquele tempo
estava instalando uma sucursal de Metalúrgica na Bahia, e era amigo
deles. O Museu de Arte Moderna da Bahia ainda não existia. Depois duma
entrevista com o Reitor Edgar Santos, Ciccillo desistiu do projeto, e o Unhão
continuou com seus inúmeros inquilinos e seu depósito de inflamáveis315.

309 GIOVANNONI, Gustavo. Discussione Diddatica. In. Questioni di Architettura – nella storia
de nella vita. Roma: Biblioteca D’Arte Editrice, 1929. p.60. Apud. MIARELLI MARIANI, Gaetano.
L’insegnamento del restauro...op. cit., 2001. p.150.
310 Ibidem. p. 10.
311 Idem.
312 Idem.
313 ZOLLINGER, Carla Brandão. op.cit.p.3.
314 Ibidem.p.4.
315 Zollinger descreve que o texto foi descrito por Lina para responder uma afirmação do pintor
Caribé que atribuía ao escultor Mário Cravo Jr. a recuperação do Conjunto do Unhão. O texto foi
escrito por Lina mesmo sendo escrito em terceira pessoa. Apud. ZOLLINGER, Carla Brandão.
op.cit.p.4, cf. nota 2.
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Lina Bo foi chamada para criar o Museu de Arte Moderna316 para ser instalado
no conjunto arquitetônico do Unhão.
Convidada em 1959 pelo governo do Estado para
fundar e dirigir o Museu de Arte Moderna da Bahia,
Lina Bardi, (que sempre achou a primazia da
arte um anacronismo, num estado basicamente
subdesenvolvido), pensou logo em recuperar o
conjunto do Unhão, para a definitiva instalação do
Museu de Arte Moderna e de um Museu de Arte
Popular (Universidade Popular para a conversão
do artesanato em desenho industrial)317
Figura 75: Solar do Unhão antes do
restauro. Fonte: ZOLLINGER, Carla Brandão.
O Trapiche à beira da baía: a restauração
do Unhão por Lina Bo Bardi. Disponível
e m < h t t p : // w w w . d o c o m o m o . o r g . b r /
seminario%207%20pdfs/012.pdf> Acesso
20 dez.2011.

Ressalta-se um fato importante. Lina Bo
realiza a intervenção no Solar antes do
II Congresso Internacional de Arquitetos
e de Técnicos de Monumentos Históricos
em Veneza, em 1964, evento que resultou
na Carta de Veneza. Raíssa de Oliveira318
acredita que o aprofundamento daquilo que se discutia sobre restauro na Itália
se deva ao diálogo entre Lina Bo e Bruno Zevi; em vários escritos, Lina Bo expõe
as questões voltadas ao restauro crítico319, conceito esse que amadurece após
a Segunda Guerra Mundial, através da produção de Roberto Pane e Renato
Bonelli, ambos formados pela Regia Scuola Superiore di Architettura di Roma,

316 Predomina-se a denominação de Museu de Arte Moderna, mas também contém a
denominação de Museu de Arte Popular e Centro de Estudos e Trabalho Artesanal. Segundo
Cerávolo, o trabalho que Juliano Pereira apresenta, nos mostra em detalhes o processo de
elaboração do programa para o Solar do Unhão. PEREIRA, Juliano. Lina Bo Bardi – Bahia 19581964. Uberlândia: EDUFU, 2008.
317 BO BARDI, Lina. [manuscrito] s/data. nota n. 2. Apud. ZOLLINGER, Carla Brandão. op.cit.p.16.
318 OLIVEIRA, Raíssa Pereira Cintra de. Permanência e inovação: o antigo e novo nos projetos
urbanos de Lina Bo Bardi. Dissertação Mestrado – FAU-USP, 2008. pp.118-119.
319 Segundo Carbonara, a afirmação posta por Brandi, que constituem referências citadas por
Pane e Bonelli, em que o restauro está longe de ser operação meramente empírica e encontrase nos fundamentos ditados na História e na Crítica e tem uma abertura as reflexões sobre a
estética. Resumindo, pode-se afirmar que: o restauro é definido como ato de cultura, derivado
em primeiro lugar das considerações criticas e estéticas, e não da prática; a primeira operação é
aquela de reconhecer a qualidade da obra para ser conservada e transmitida às gerações futuras;
a intervenção conservativa é motivada como imperativo moral, que se encontra o reconhecimento
e o restauro deve ser guiado e conduzido pela valorização da obra, expondo-se como ato critico.
CARBONARA, Giovanni. Avvicinamento al restauro. Teoria, storia, monumenti. Napoli: Liguori
Editore, 1997. p. 292. Para um melhor entendimento sobre o restauro crítico, ver: CARBONARA,
Giovanni. Avvicinamento al restauro. Teoria, storia, monumenti. Napoli: Liguori Editore, 1997. pp.
285-301. CARBONARA, Giovanni. Il Restauro Critico. In. BOSCARINO, Salvatore; CARBONARA,
Giovanni; PASTOR, Valeriano; PIRAZZOLI, Nullo. Il progetto di restauro. Interpretazione critica del
testo architettonico. Trent, Trentino-Alto Adige: Comitato Giuseppe Gerola, 1988. p. 27 – 39.

204

em 1922 e 1934 respectivamente320.
Cerávolo, em sua tese de doutorado em que analisa o Solar
do Unhão, disponibiliza um relatório inédito e raro321 para o âmbito do restauro
e das intervenções realizadas no Brasil. Lina Bo elabora um relatório em que
descreve os critérios a serem propostos para o restauro do Solar do Unhão. Esse
procedimento de realizar um relatório para o projeto de “restauro” faz parte da
metodologia apropriada a uma intervenção dessa natureza. E também, foi um
dos tópicos ministrados na disciplina cursada pela referida arquiteta: Várias
modalidades na execução e na documentação dos restauros322.
Iremos utilizá-lo como forma de expor a repercussão dos
ensinamentos que Lina Bo recebeu na graduação, principalmente no que
se refere às questões voltadas ao restauro. Primeiramente apresentamos o
conteúdo cursado por Lina Bo durante o curso de graduação. A disciplina foi
Restauro dos Monumentos:
Aulas:
»» Critérios para o estudo histórico-artistico dos monumentos; Meio de
investigação – estudo e interpretação dos documentos diretos e dos
indiretos das testemunhas históricas. Análises construtivas, Estudos
Morfológicos comparados, estudos dos elementos menores de arte.
»» O levantamento dos monumentos encaminhados aos estudos de
restituição. Métodos gráficos para distinguir a parte seguramente
determinada da parte hipotética do completamento. Exemplos e exercícios.
»» O restauro dos monumentos ou a sobreposição dos vários períodos
do passado. O início dos restauros arqueológicos. As várias teorias
e as várias tendências dos séculos passados e do momento atual.
»» Restauro de consolidação, Restauro de recomposição, Restauro de
liberação, Restauro de complemento, Restauro de inovação.
»» Várias modalidades na execução e na documentação dos restauros.
Exemplos e exercícios.
»» Exercitação prática – levantamento dos monumentos, estudos da sua
restituição ideal, e projeto para os efetivos restauros323.

320 Renato Bonelli foi contemporâneo de Lina Bo. Ambos foram alunos de Gustavo Giovannoni,
ao qual se deve essa formação mais aprofundada ao campo disciplinar do restauro. VAGNETTI,
Luigi; DALL’OSTERIA, Graziella (a cura di). op.cit., 1955. pp. 202 e 209.
321 BARDI, Lina Bo. Critério proposto para a Restauração do “Solar do Unhão”, 1962. Arquivo da 7.a
SR IPHAN, Salvador, BA. CERÁVOLO, Ana Lúcia. op.cit., 2010. pp. 301-303.
322 Annuario della Regia Scuola di Architettura in Roma (1925-1926), p.192.
323 Tradução nossa. Lezione – Criteri per lo studio storico-artistco dei monumenti; Mezzi
d’indagine – Studio ed interpretazione dei documenti diretti e delle indirette testemonianza
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Figura 76: Critério proposto para a Restauração do “Solar do Unhão”. Fonte: CERÁVOLO, Ana
Lúcia. Interpretações do Patrimônio: arquitetura e urbanismo na constituição de uma cultura de
intervenção no Brasil – ano 1930-60. (Tese de Doutorado) – EESC-USP, 2010. p. 301.
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Figura 77: Critério proposto para a Restauração do “Solar do Unhão”. Fonte: CERÁVOLO, Ana
Lúcia. Interpretações do Patrimônio: arquitetura e urbanismo na constituição de uma cultura de
intervenção no Brasil – ano 1930-60. (Tese de Doutorado) – EESC-USP, 2010. p.302.
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Figura 78: Critério proposto para a Restauração do “Solar do Unhão”. Fonte: CERÁVOLO, Ana
Lúcia. Interpretações do Patrimônio: arquitetura e urbanismo na constituição de uma cultura de
intervenção no Brasil – ano 1930-60. (Tese de Doutorado) – EESC-USP, 2010. p.303.

Por meio desse arcabouço, podemos identificar que o relatório,
que será analisado a seguir, demonstra um conhecimento aprofundado do
campo em questão. A profissional Lina Bo teve uma sólida formação nas ciências
humanas, possibilitando exercer os conhecimentos adquiridos na graduação,
que resultaram na estruturação de instrumentos teóricos, críticos e técnicooperacionais para enfrentar, de maneira coesa, as problemáticas existentes. A
formação obtida pela arquiteta proporciona que ela afira com atenção várias

storiche. Anasili costruttiva, Studio morfológico comparato, studi dei minori elementi d’era.
Il rilievo dei monumenti rivolto agli studi di restituizione. Metodi grafici per sceverare la parte
sicuramente determinata dalla parte ipotetici di completamento. Esempi ed esercizi.
Il restauro dei monumenti o la sovrapposizione dei vari periodi nel passato. Gli inizi dei restauro
archeologici. Le varie teorie e le varie tendenze del secolo scorso e del momento attuale.
Restauro di consolidamento, Restauro di ricomposizione, Restauro di liberazione, Restauro di
complemento, Restauro d’innovazione.
Modalità varie nella esecuizone e della documentazione dei restauri. Esempi ed esercizi.
Esercitazione pratiche – rilievo dei monumenti, studi della loro restituizione ideale, e progetti per
i loro effetivi restauri. In. Annuaro della Regia Scuola di Architettura in Roma (1925-1926), p.192.
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Figura 79: Conteúdo Programático da disciplina informando seu professor: Gustavo Giovannoni.
Fonte: Annuaro della Regia Scuola di Architettura in Roma (1925-1926), p.192.
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das questões postas, principalmente no que se refere a como tratar o ambiente
já consolidado: no específico, o Solar do Unhão. Permite diagnosticar os
problemas, traçando, de maneira minuciosa, um projeto crítico e criativo324. Ou
seja, foram oferecidos no seu curso de graduação mecanismos que conduzem
a uma intervenção coerente pautada em referenciais, cujos resultados não são
margeados pelas consequências danosas ao ambiente construído que tanto
vemos nos dias atuais.
Lina Bo inicia o relatório expondo a importância do conjunto
arquitetônico do Solar e a problemática que o profissional arquiteto tem diante
da escolha da época e do método a ser proposto.
O conjunto do Unhão constitui um dos poucos exemplos arquitetônicos
históricos de um conjunto que não paresenta325 [sic] aquelas características
dos monumentos antigos, que põe o arquiteto restaurador frente ao
angustioso problema de “escolha” duma época e do método de restauração
a ser adotado.

Apesar de esse começo parecer paradoxal por mencionar
“escolha de uma época” (algo em contradição tanto com o restauro filológico
como em relação ao restauro crítico), na sequência do texto suas bases teóricas
se tornarão mais claras, especificando seus referenciais ancorados no campo
do restauro. Após a segunda guerra mundial, o restauro passa a ser entendido
como “ato de cultura de um presente histórico326”, segundo as colocações de
Renato Bonelli. E como já foi citado anteriormente, Lina Bo expõe o conhecimento
do restauro crítico, em que Renato Bonelli é um dos expoentes dessa vertente.
Lina Bo entende que o “Presente Histórico”327 é de certo modo, a percepção
do passado, interpretando-o não como estático, congelado no tempo, mas
compreendendo que o passado é a história viva repercutida no presente e deve

324 Essas posições são também compartilhadas pela Profa. Dra. Eneida de Almeida. ALMEIDA,
Eneida. op.cit., 2009. p.92.
325 Está escrito dessa maneira, mas, provavelmente foi erro de datilografia. O correto é
apresenta.
326 Cf. Nota 7 deste capítulo.
327 Para o entendimento do “Presente Histórico” nas obras de Lina Bo Bardi, ver: ALMEIDA,
Eneida. op.cit., 2009. pp. 136-145. BIERRENBACH, Ana Carolina de S. Os restauros de Lina Bo
Bardi...op.cit., 2001. pp.50-52 CERÁVOLO, Ana Lúcia. op.cit., 2010. pp. 205-239. FERRAZ, Marcelo
(org.). op.cit., 1993. pp.69-75. OLIVEIRA, Raíssa Pereira Cintra de. op.cit., 2008. pp.117-125.
MACIEL, Ana Paula; GARCIA, Fernanda Ghirotto e MAGALHÃES, Maria Angélica M. Q. Presente
Histórico: o antigo e o novo na obra de Lina Bo Bardi. Disponível <http://www.docomomobahia.
org/linabobardi_50/1.pdf> Acesso 20 dez.2011. ZOLLINGER, Carla Brandão. O Trapiche à beira da
baía: a restauração do Unhão por Lina Bo Bardi. Disponível em< http://www.docomomo.org.br/
seminario%207%20pdfs/012.pdf> Acesso 20 dez.2011.
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ser acompanhado o presente real da vida de todos os dias328. Percebe-se que
Lina Bo estava atenta e muito bem informada sobre as discussões de restauro
daquele momento, tendo como premissa o restauro crítico em que se entende
como ato de cultura de um presente histórico:
É preciso se liberar 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 arapucas... Diante do presente
histórico, nossa tarefa é forjar outro presente, “verdadeiro”, e para isso
não é necessário um conhecimento profundo de especialista, mas uma
capacidade de entender historicamente o passado, saber distinguir o que irá
servir para novas situações de hoje que se apresentam a vocês e tudo isso
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 – alias, 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 histórico329.

Lina Bo continua:
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 existe nesse caso. O velho método romântico de
“recomposição” inaugurado no século XX 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 somente
superado, mas inúteis [sic], neste caso típico de moderna “restauração
crítica”. O método de Viollet-le-Duc, presume a “escolha” duma época entre
as que o monumento sua evolução representa [sic], e, segundo as leis do
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. A restauração “científica”, reação violenta ao
método romântico, põe à base de qualquer restauração um rigoroso método
filológico, recusando qualquer contrafação e denunciando claramente as
partes “reconstruídas; esse método apresenta porém o grave defeito da
“frieza”, esvaziando o monumento de todo o conteúdo poético e reduzindo-o

328 FERRAZ, Marcelo (org.). op.cit., 1993. p.276.
329 Ibidem. p. 319 e BARDI, Lina Bo. Uma aula de arquitetura. Revista Projeto, n.133, 1990,
pp.103-108. In. RUBINO, Silvana e GRINOVER, Marina (org.). Lina por escrito: textos escolhidos de
Lina Bo Bardi. São Paulo: Cosac Naify, 2009. p.165. Citado também por: ALMEIDA, Eneida. op.cit.,
2009. p.137-138. BIERRENBACH, Ana Carolina de S. Os restauros de Lina Bo Bardi op.cit., 2001.
p.51. BIERRENBACH, Ana Carolina de S. Lina Bo Bardi: tempo, história...op.cit., 2006/2007. p. 17.
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a pura peça de Museu, útil somente aos especialistas 330.

Um dos princípios adotados por Lina Bo é a não-recomposição
em estilo, ou seja, opõe-se ao “restauro estilístico” ao modo de Viollet-leDuc331. Descreve o perigo que se corre ao adotar esse tipo de postura, pois
resulta em danos irreversíveis às obras, deturpando o documento histórico
e os testemunhos do transcorrer do tempo. Afirma que essa atitude já foi
superada, como também a do “restauro científico332” (que recentemente tem
sido denominado de modo mais apropriado de “filológico”), protagonizado
por Giovannoni. Explica que há antagonismo entre o restauro romântico e o
científico, expondo que o método científico é baseado na filologia, que recusa
qualquer simulação, deixando visíveis as partes novas, ou seja, as partes
reconstruídas. Contudo, faz crítica ao método apresentado, visto que reduz o
monumento a uma mera peça de Museu. Isso denota um amadurecimento em
relação aos conteúdos aprendidos no curso de graduação, cuja ênfase foi no

330 Grifo nosso. BARDI, Lina Bo. Critério proposto para...op.cit., 1962. In.CERÁVOLO, Ana Lúcia.
op.cit., 2010. p. 301.
331 Ver Cf. nota 29 desse capítulo. Viollet Le Duc foi um dos primeiros teóricos a definir o que
seria o conceito de restauro. Viveu numa época em que essa disciplina estava se firmando no
campo da ciência (VIOLLET LE DUC, Eugène Emmanuel. Restauração. São Paulo: Ateliê, 2000.
p. 10). O estilo desempenha a lógica racional e projetual que estabelece através da relação
entre forma, estrutura e função formando assim um sistema lógico, perfeito e fechado em si. No
momento que o edifício encontra-se degradado ou em ruínas, o mesmo resulta em uma lógica
construtiva, então é possível restaurá-lo, restituí-lo como era. Quando o arquiteto do projeto
original daquele determinado edifício cometeu algum erro, então o arquiteto-restaurador (no
caso Viollet Le Duc) deveria fazer uma intervenção melhor, do que foi concebida; ele acreditava
que os arquitetos medievais, melhor dizer, os mestres de obras tinham o domínio matemático
(matemática aplicada na ciência da construção), e por isso, suas construções continham essa
lógica construtiva. O edifício torna-se histórico quando se percebe que, o mesmo pertence
aos dois mundos: o passado e o presente. Portanto, o restauro estilístico confronta em várias
dimensões: sua lógica racional, sua história, o contexto e as escolhas projetuais.
332 Segundo Carbonara (CARBONARA, Giovanni. Avvicinamento al...op.cit. 1997. p. 237), o maior
protagonista foi, sem dúvida, Gustavo Giovannoni. Entendia que o monumento não era somente
aquele com valores, dimensões e qualidades histórico-artísticas, mas qualquer construção do
passado – tanto grandiosa quanto modesta – que tivesse valor de arte e de testemunha histórica.
Interessante ressaltar que Giovannoni já tem preocupação com o ambiente, pois compreende que
as condições externas dos monumentos são constituidas pelos ambientes tanto natural quanto
urbano, pautado, primeiramente, nos documentos “diretos” e “indiretos”. Após a sistematização
dessas documentações, é necessária a realização de um levantamento bem cuidadoso sobre
a anatomia do fabricado e sobre a compreensão do organismo estrutural finalizando no
cotejamento estilistico da obra. (CARBONARA, Giovanni. Avvicinamento al...op.cit. 1997. p. 237).O
restauro científico é baseado num modo positivista e classificatório de conceber a arte, como
expunha Gustavo Giovannoni em sua classificação dos 5 tipos de restauros que poderiam ser
aplicados (supracitado nesse subcapítulo). (KUHL, Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio
Arquitetônico...op. cit., 2009, p. 65). Ao mesmo tempo em que mantém a validade dos princípios,
demonstra a fragilidade em tratar documentos históricos devastados (Ibidem, p.65).
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“restauro científico” – que se pautava numa classificação do restauro em tipos
(ressonâncias do positivismo) e era centrado no método filológico de respeito
ao documento histórico, mas não oferecia meios conceituais para trabalhar
com os aspectos “formais” dos edifícios.
Na sequência, expõe o método adotado para a intervenção
do Solar do Unhão, em que mostra conhecimento das discussões do restauro
crítico.
O moderno método de “restauração crítica333”, que somente depois da
Segunda Guerra Mundial foi praticado, não exclui a
pesquisa filológica como metodologia, assim como não exclui o estudo duma
provável reconstituição histórica, mas somente como fato de “método” e não
como fim.
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 moderna 334.

Podemos interpretar que o restauro crítico retoma certos
princípios do restauro científico, mantendo o respeito filológico ao documento
histórico, mas associa à análise o instrumental oferecido pela estética para
lidar com a configuração dos bens; segundo a proposição de Brandi os aspectos
documentais e formais do monumento interagem através de uma relação
dialética; ou seja, a obra não pode ser desvinculada do tempo histórico, nem
o documento histórico pode ser analisado como sendo destituído de uma
conformação. Sendo assim, a obra de arte deve ter sua continuidade assegurada
através do respeito pelos seus aspectos documentais, pela sua conformação e
pelos seus aspectos materiais. O restauro não é entendido como uma volta ao
passado: não significa congelar o embalsamar, e muito menos apartar os bens
culturais de sua realidade335.
Lina Bo estava, portanto, em sincronia com os pensamentos
contemporâneos no campo do restauro na Itália dos anos 50, ainda que no

333 Como explana, com clareza Kühl, o restauro crítico parte do principio que toda intervenção
constitui um caso em si, desvinculado de qualquer classificação (contrapondo aos ideários de
Gustavo Giovannoni), de qualquer dogma ou regras fixas (crítica ao Viollet Le Duc ). A obra de arte
(monumento) que conduz o olhar do “restaurador” para as tomadas de decisões pautados nos
instrumentos teórico-criticos, repercutindo nos meios técnico-operacionais para poder enfrentar
os problemas na prática. KUHL, Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio Arquitetônico...op.
cit., 2009, ver nota 56, p. 66.
334 BARDI, Lina Bo. Critério proposto para...op.cit., 1962. In.CERÁVOLO, Ana Lúcia. op.cit., 2010.
pp. 301-302.
335 KÜHL Beatriz Mugayar. Ética e Responsabilidade...op.cit.,2009. p.8.
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Brasil essa discussão fosse praticamente ignorada. É importante evidenciar
que as premissas traçadas pela arquiteta estavam em perfeita harmonia e
consonância com as posturas e a “práxis” do país de onde viera e se formara –
Itália.
Lina Bo continua o relatório com uma leitura do monumento,
legitimando o método adotado.
O conjunto do Unhão é, por sim mesmo, um caso de restauração crítica,
não apresentando peculiar interesse como documento arquitetônico
em si mesmo [sic] mas sim no conjunto, possuidor como é duma poética
estritamente ligada à expressão mais direta da Cidade de Salvador. Na
definição “conjunto”, incluímos também os galpões construídos no século
XX, humildes em si mesmos mas estritamente ligados hoje, ao Solar,

Figura 80: Vista do Solar do Unhão a partir da
abertura da Av. do Contorno. Fonte: ZOLLINGER,
Carla Brandão. O Trapiche à beira da baía:
a restauração do Unhão por Lina Bo Bardi.
Disponível em< http://www.docomomo.org.br/
seminario%207%20pdfs/012.pdf> Acesso 20
dez.2011.
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Figura 81: Início das obras do Solar do Unhão.
Fonte: ZOLINGER, Carla Brandão. O Trapiche à
beira da baía: a restauração do Unhão por Lina Bo
Bardi. Disponível em< http://www.docomomo.
org.br/seminario%207%20 pdfs/012.pdf>
Acesso 20 dez.2011.

formando, com a massa dos telhados um conjunto harmônico, marcante
como paisagem na beira mar336.

Em algumas passagens do relatório, Lina Bo é contraditória
em relação aos princípios que ela mesmo expôs, algo que repercute também na
aplicação na práxis. Podemos mencionar, no que respeita ao texto, a abertura
e a própria citação acima – em que vê interesse no conjunto como um todo,
não atribuindo “valor” específico aos seus componentes, algo que a levará a
uma desenvoltura muito grande na “remoção de adições” (ou seja, destruição
de determinados elementos considerados deturpadores, algo que é possível,
desde que devidamente justificado pelo restauro crítico). Almeida337 mostra
que Lina decide liberar o terraço debruçado sobre o mar, localizado em um dos
lados do Solar: decide demolir um dos galpões e também desmontar a Fabrica
de Rapé que funcionava no local, instalada no subsolo do Solar, em que exerce
a legitimidade de eliminar elementos descaracterizadores que implicam perda
de valor para a preexistência338. Rubino339 faz a leitura sob uma outra ótica: Lina
Bo não considerava relevante a atividade da fábrica, e, por conseguinte, não
merecedora de ser conservada.
Nesse caso, ao mesmo tempo em que critica veementemente o
“restauro científico” em seu texto, Lina Bo utilizou preceitos ditados pelo grande
mestre Giovannoni - como o chamava -, ao recair num dos “tipos” de restauro:
restauro de liberação é constituído na liberação de elementos (massa amorfa)
sem importância história e estética, a qual atrapalha a percepção do monumento.
Esses ensinamentos foram aprendidos em sala de aula. É importante evidenciar,
porém, que aquilo que era considerado documento de interesse ou massa amorfa
modificou muito ao longo do século XX: no decorrer do século testemunhos cada
vez mais variados, com conformações as mais diversas e relativos a períodos
cada vez mais próximos ao presente passaram a ser considerados dignos de
preservação, quando antes (com diferença de alguns anos até poucas décadas)
teriam sido considerados “massas amorfas”. Ou seja, o entendimento que se
tinha de documento relevante nos anos 1930 (quando Lina se formou) era muito
diverso daquele dos anos 1960 (quando foi feita a Carta de Veneza) e que se
ampliaria ainda mais, de modo contundente, nas últimas décadas do século XX.
Lina Bo fez a intervenção sob o impacto das teorias do segundo pós-guerra,

336 BARDI, Lina Bo. Critério proposto para...op.cit., 1962. In. CERÁVOLO, Ana Lúcia. op.cit., 2010.
p. 302.
337 ALMEIDA, Eneida. op.cit., 2009. p. 100.
338 Ibidem. p. 103.
339 Seminário promovido pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade São Judas Tadeu
– São Paulo sobre o tema: Cidade e Indústria: ações contemporâneas, realizado em 13.10. 2009.
Silvana Rubino menciona tal fato. Apud. ALMEIDA, Eneida. op.cit., 2009. p. 100.
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que estavam em plena fomentação (e experimentação), num período em que o
interesse pela preservação de determinados testemunhos (como arquitetura
industrial, os locais de trabalho) era ainda muito incipiente e encontraria uma
primeira voz mais sistematizada no plano internacional com a Carta de Veneza
(como a definição no artigo 1º em que se afirma que a noção de monumento
histórico não se volta apenas às grandes criações, mas também às obras
modestas que adquiriram significação cultural com o tempo). Ou seja, na época
da intervenção, esse tipo de testemunho já passava a receber alguma atenção,
mas ainda não era consagrado nas formas de atuar da preservação.

Figura 82: Antes da liberação do pátio. Fonte:
ZOLINGER, Carla Brandão. O Trapiche à beira
da baía: a restauração do Unhão por Lina Bo
Bardi. Disponível em< http://www.docomomo.
org.br/seminario%207%20pdfs/012.pdf>
Acesso 20 dez.2011.

Figura 83: Depois da intervenção. Fonte:
ZOLINGER, Carla Brandão. O Trapiche à beira da
baía: a restauração do Unhão por Lina Bo Bardi.
Disponível em< http://www.docomomo.org.br/
seminario%207%20pdfs/012.pdf> Acesso 20
dez.2011.

No entanto, ao mesmo tempo em que enfatiza a importância
do conjunto, que inclui os galpões, descreve que o Museu de Arte Popular do
Unhão não foi pensado como Museu Folclórico, isto é: documentação estética
da cultura popular julgada pela “alta” cultura. Devia ter sido o Museu de “Arte”
como “Artes”, isto é, o “fazer”, os “fatos”, os acontecimentos do cotidiano340.
Entendemos que abarca as questões do fazer, dos fatos e dos acontecimentos
do cotidiano, mas quando se trata do espaço construído, cujo uso se dava em
torno de uma fábrica, o projeto não a considera relevante para conservação,
mostrando esse destacamento de certas partes do discurso com a prática.
Uma parte do aparato fabril foi, desse modo, demolida comprometendo um
entendimento mais amplo do conjunto, e de toda a história desse relevante
exemplar de Arqueologia Industrial341 que Lina Bo descreve: uma restauração

340 FERRAZ, Marcelo (org.). op.cit., 1993. p.153.
341 A arqueologia industrial interessa, assim como a preservação como um todo, às humanidades
em geral, estando ligada à antropologia, à sociologia, à geografia, à história – social, do trabalho,
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não somente limitada à recuperação até o século XVII, mas uma recuperação
dedicada também à documentação do “trabalho” e de um território, neste caso
uma “fábrica” do começo do século XIX342.
Atua, pois, de maneira não-coerente com o seu discurso no
relatório; isso porém, não significa que Lina Bo desconheça os fundamentos da
área, mas, sim, que os interpreta de uma maneira em que a “sua” “leitura” exata
do organismo arquitetônico343 irá prevalecer nas decisões.
Sendo estas as características do Conjunto do Unhão, o critério a ser
adotado no trabalho de restauração, tem que ser o mais cauteloso e rigoroso
respeito pelo que existe. Conservação do monumento como é, limitandose o trabalho, a uma substituição de materiais deteriorados, respeitando
todas as características deles. As demolições serão limitadas àquelas
poucas que confundem a “leitura” exata do organismo arquitetônico;
como os acréscimos lateral e do fundo da igreja, e o deselegante pórtico da
frente (que corta ao meio a “ordem única” das pilastras da fachada), muro a
esquerda da igreja (aumentando recentemente), cuja demolição dará maior
élan à mesma, especialmente hoje, que, destruído o verde do encosto, o
fundo da Igreja será o muro construído a poucos metros pela “Avenida do
Contorno”344.

E segundo a interpretação de Subirats345, a arquitetura de
Lina Bo é uma “arquitetura de empenho”, que integra por meio da Arte e da
Arquitetura, numa sociedade efetivamente fragmentada. Descreve que o Solar
em primeiro lugar é um restauro, em que confronta a memória sem prevalecer
em relação à preexistência:

econômica, das ciências, da técnica, da engenharia, da arte, da arquitetura, das cidades, etc.
Pode ser entendida como o esforço multidisciplinar – de inventários, de registro, de entrevistas,
de pesquisas histórico-documentais e iconográficas, de levantamento métrico e análises de
artefatos, de edifícios e conjuntos arquitetônicos (de sua transformação no decorrer do tempo, de
seus materiais, de suas estruturas, de suas patologias, de sua inserção na cidade ou território),
que, sendo reconhecido como bens culturais, devem dar origem a ações de preservação e a
projetos de restauração – para estudar as manifestações físicas, sociais e culturais de formas de
industrialização do passado, com o intuito de registrá-las, revelá-las e preservá-las. KUHL, Beatriz
Mugayar. Preservação do Patrimônio Arquitetônico...op. cit., 2009. p.47.
342 Grifo nosso. Pró-memória para uma ação na Bahia, s/d: s/p. Apud. BIERRENBACH, Ana
Carolina de S. Os restauros de Lina Bo Bardi..op.cit., 2001. p.96.
343 BARDI, Lina Bo. Critério proposto para...op.cit., 1962. In.CERÁVOLO, Ana Lúcia. op.cit., 2010.
p. 302.
344 Grifo nosso. BARDI, Lina Bo. Critério proposto para...op.cit., 1962. In.CERÁVOLO, Ana Lúcia.
op.cit., 2010. p. 302.
345 SUBIRATS, Eduardo. Lina Bo: “Un’epoca nuova è già cominciata” In. GALLO, Antonella (a
cura di). Lina Bo Bardi architetto. Venezia: Marsilio Editori, 2004. pp.21-54. Citada também por
ALMEIDA, Eneida. op.cit., 2009. pp. 105-106.
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[...] uma reconstrução arquitetônica que não destrói e nem nega a memória,
seus lugares e suas ruínas, para afirmar narcisicamente a temporalidade
absoluta e fátua do eternamente novo346. Ao contrário, no restauro deste
complexo histórico, Lina conservou absolutamente todos os elementos que
o definiam e continuam a defini-lo como mercado de escravos. Portanto,
como lugar de sacrifício e de morte347.

Almeida348 afirma que Lina Bo se preocupa com a questão da
preservação dos edifícios e da rotina do labor nas suas dependências, vestígios
da produção humana como marcas do tempo e da cultura.
Continuando a análise acerca do relatório, Lina descreve a
esplêndida estrutura interna, visão essa que repercutiu nos critérios adotados
na recuperação do interior do Solar. Foram mantidos os pilares, piso superior
assoalhado e a estrutura de telhas de barro tipo capa e canal; conservou-se o
monta carga e substituiu a velha escada pela nova349, cuja criação foi inspirada
nos encaixes dos pisos com as traves laterais e nos encaixes dos carros de boi350.
O Solar, com a esplêndida estrutura interna, belíssimo exemplo de
carpintaria naval, com as janelas abrindo diretamente sobre o mar, e a
possante estrutura em arcos de descarga do sub-solo, o ático com as
colunas em madeira de lei, a estrutura do telhado a vista, e a solução do
grande rufo de cobre, não oferece mais hoje um exemplo de arquitetura
colonial, mas assumiu um bem definido caráter que poderíamos definir
“marinho”, característico da Bahia351.

346 Tradução nossa. Una ricostruzione architettonica che non distrugge né nega le memorie,
i loro luoghi e le loro rovine per affermare narcisisticamente la temporalità assoluta e fatua
dell’eternamente nuovo. SUBIRATS, Eduardo. op.cit. In. GALLO, Antonella (a cura di). op. cit., 2004.
pp.21-54. Citada e traduzido também por ALMEIDA, Eneida. op.cit., 2009. p.106.
347 Tradução nossa. Al contrario, nel restauro di questo complesso storico Lina conservò
assolutamente tutti gli elementi che lo definivano e continuano a definirlo come mercato di schiavi.
Quindi come luogo di sacrifício umano, do dolore e di morte. SUBIRATS, Eduardo. op.cit. In. GALLO,
Antonella (a cura di). op. cit., 2004. p.26.
348 ALMEIDA, Eneida. op.cit., 2009. p.106.
349 A Escada gerou um problema de escolas porque houve quem achasse que deveria-se fazer
uma escada modernosa, ou moderna, e houve quem achasse que se deveria fazer uma escada
o mais conservadora possível dentro do que teria sido a escada original da qual infelizmente ou
felizmente não havia documento capaz de provar como era antes. Então, optou-se por aquela
fórmula que era a fórmula Lina Bardi. TEIXEIRA, Cid. [entrevista] gravada em Salvador, 02 de
Fevereiro de 2006. Apud. ZOLLINGER, Carla Brandão. op.cit. p.22.
350 Ibidem. p. 100.
351 BARDI, Lina Bo. Critério proposto para...op.cit., 1962. In. CERÁVOLO, Ana Lúcia. op.cit., 2010.
p. 302.
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Figura 84: A escada acoplada
à estrutura existente. Fonte:
ZOLINGER, Carla Brandão.
O Trapiche à beira da baía:
a restauração do Unhão por
Lina Bo Bardi. Disponível em<
http://www.docomomo.org.br/
seminario%207%20pdfs/012.
pdf> Acesso 20 dez.2011.

Figura 85: Construção degrau
por degrau. Fonte: ZOLINGER,
Carla Brandão. O Trapiche à beira
da baía: a restauração do Unhão
por Lina Bo Bardi. Disponível
em<
http://www.docomomo.
org.br/seminario%207%20
pdfs/012.pdf>
Acesso 20
dez.2011.

Figura 86: a escada desenhada
por Lina Bo Bardi. Fonte:
ZOLINGER, Carla Brandão.
O Trapiche à beira da baía:
a restauração do Unhão por
Lina Bo Bardi. Disponível em<
http://www.docomomo.org.br/
seminario%207%20pdfs/012.
pdf> Acesso 20 dez.2011.

Discorre sobre a igreja:
A igreja à esquerda, constitui, na elegante restauração do tardo barroco, um
monumento à parte, um volume “de lado”, mas bem integrado à distribuição
dos espaços ao ar livre que se abrem em duas praças, uma interna, fechada,
e outra aberta, à beira mar352.

352 Ibidem.
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Figura 87: A igreja antes da intervenção. Fonte:
ZOLINGER, Carla Brandão. O Trapiche à beira
da baía: a restauração do Unhão por Lina Bo
Bardi. Disponível em< http://www.docomomo.
org.br/seminario%207%20 pdfs/012.pdf>
Acesso 20 dez.2011.

Figura 88: A igreja depois da intervenção. Fonte:
ZOLINGER, Carla Brandão. O Trapiche à beira da
baía: a restauração do Unhão por Lina Bo Bardi.
Disponível em< http://www.docomomo.org.br/
seminario%207%20pdfs/012.pdf> Acesso 20
dez.2011.

Todavia, Lina Bo utiliza mais uma vez, um dos tipos de
restauro proposto por Giovannoni, o restauro de liberação. Elimina o
alpendre da entrada da igreja, para uma percepção mais abrangente da
elegante restauração do tardo barroco. E como colocado no relatório: As
demolições serão limitadas àquelas poucas que confundem a “leitura”
exata do organismo arquitetônico. Ressalta-se também a mudança de
uso da igreja em espaço de reuniões ou exposições esporádicas, que
promove a mudança de um espaço sacro a um espaço profano de caráter
público.
Finaliza o relatório, descrevendo:
A destinação do conjunto, uma das mais felizes, porque sede dum museu
e duma escola de artesanato, permite uma recuperação perfeita sem
nenhuma modificação, a não ser o pequeno prolongamento do lado do mar
(mesmos materiais do conjunto, e usados).
Os desenhos anexos mostram a sistematização definitiva, dos galpões.
Nada será mudado no Solar ou na Igreja. Os materiais a ser usados pela
restauração serão enquanto possível da mesma tonalidade dos velhos,
(telhas, madeiramento, etc.). A côr das fachadas e dos caixilhos serão
decididas posteriormente. Todo o trabalho será feito de acordo com o
Patrimônio Nacional, conforme entrevista havida dois meses atrás, entre o
Arq. Lina Bardi e o chefe do 2.O Distrito P.P.H.A.N. Dr. Godofredo Filho, quando
convidado no MAMB para examinar os trabalhos de levantamento acabados
e quando lhe foram expostos os critérios de restauração que pretendíamos
seguir e que aparecem neste relatório353.

353 BARDI, Lina Bo. Critério proposto para...op.cit., 1962. In. CERÁVOLO, Ana Lúcia. op.cit., 2010.
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Podemos elencar algumas considerações diante da
intervenção do Solar do Unhão. Lina Bo procurou tratar o conjunto como
documento histórico, visto que foram preservados alguns galpões, mas, ao
mesmo tempo, demoliu um deles para liberação do terraço, assim como removeu
o alpendre da entrada principal da igreja. Ao mesmo tempo em que demonstra
e explicita seu conhecimento a respeito do restauro científico ou filológico,
aprendido na sua formação, e do restauro crítico, método explicitamente
adotado, atua de maneira ambígua em relação aos critérios adotados, ou de
maneira por demasiado desenvolta em relação aos aspectos documentais, dada
a visão atual sobre o tema. Ao mesmo tempo em que tem a plena consciência
dos “novos” modos de pensar no campo disciplinar do restauro, parece ainda
atuar segundo determinadas propostas apreendidas em sala de aula.
Outro fato que vem corroborar o acima exposto é a não
manutenção dos trilhos da Fábrica de Rapé354, instalada no subsolo da Solar,
não sendo considerados dignos de serem preservados. Isso mostra que esse
tipo de espaço de trabalho ainda não havia sido reconhecido como sendo um
vestígios de interesse da produção humana e, portanto, um documento histórico
de relevo, importante para a compreensão do conjunto na sua totalidade.
Lina Bo menciona a importância de se ter consciência que a atuação se dá
no presente histórico, de modo que é preciso saber criar e fazer uma seleção
rigorosa do passado em função desse presente: ou seja, seleciona quais os
vestígios que serão preservados, segundo os critérios de “seu” presente, para
que este transmita seus valores.
Oliveira mostra como é absolutamente distinguível a inserção
dos novos elementos, pois se colocam de forma dissonante no ambiente
preexistente. Essa postura projetual se manifesta também pelo uso das técnicas
disponíveis na época de intervenção, que, ao mesmo tempo, não interferem
na percepção e na valorização do antigo monumento. Alguns aspectos são
ressaltados, oferecendo ao espectador a marca do tempo presente: as portas
e as janelas são mantidas, apesar de recebem uma pintura da cor vermelha
evidenciando a ação contemporânea. As paredes e as fachadas recebem cor
branca caiada. Novos elementos são adicionados para marcar a divisão de
espaços interno e fechamento de algumas aberturas como da torre sineira da
capela355.
Verifica-se, portanto, que Lina Bo mobiliza os ensinamentos
que recebeu na Regia Scuola Superiore di Architettura di Roma, principalmente

pp. 302-303.
354 OLIVEIRA, Raíssa Pereira Cintra de. op.cit., 2008. p.120.
355 Ibidem. pp.120-121.
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no que concerne ao restauro, em especial o pensamento derivado do “restauro
filológico” ou “restauro científico” protagonizado por Gustavo Giovannoni,
que introduziu a disciplina de Restauro Arquitetônico (Rilievo e Restauro dei
Monumenti) na grade curricular da referida escola. Destaca-se também que a
aluna, e, portanto, a profissional Achillina Bo é, de fato, o “architetto integrale”,
que Giovannoni preconizava ao indicar que o profissional deveria ter uma vasta
e variada cultura, e uma capacidade de “saber estudar por conta própria”, que
somente poderia ser obtida através dos conhecimentos adquiridos num curso
superior356. Isso é demonstrado quando Lina Bo aplica, na intervenção do Solar
do Unhão, preceitos do restauro crítico, que foram desenvolvidos no segundo
pós-guerra, após seu período de formação universitária. Como ela mesma disse:
eu estudei esse tema desde o primeiro ano da faculdade e continuei a estudálo sempre357. Giovannoni também recomendava uma preparação artística
completa, iniciada na adolescência, como ela fez; por fim, via a prática como a
consequência das necessidades prementes das problemáticas enfrentadas no
dia a dia, ou seja, na vida real358.
Portanto, mais uma vez, evidencia-se que uma atuação
diferenciada e de grande consistência em obras preexistentes – em relação ao
período em que foi feita no panorama brasileiro –, com aspectos propositivos
inovadores que são relacionados com uma fundamentação teórica, advém
de uma sólida formação do arquiteto-urbanista, que contempla conteúdos
no âmbito da preservação de bens culturais, em especial no que concerne ao
restauro arquitetônico.
Essa formação é importante para incutir uma “consciência
histórica”, e também uma consciência cultural, nos profissionais, para que
tenham instrumentos teórico-críticos e técnico-operacionais suficientes para
adotar posturas projetuais coerentes com aquilo que se considera digno de
interesse para a preservação na visão atual, e propositivas em relação à cultura
arquitetônica contemporânea. Desse modo, espera-se que tenham bases para
atuar de maneira consciente e socialmente responsável.

356 GIOVANNONI, Gustavo. Relazione della Commissione per le Scuole di Architettura, In.
A.A.C.A.R., Annuario MCMVI-MCMVII), 1908, p.21.
357 Cf. nota 62 desse capítulo.
358 GIOVANNONI, Gustavo. Gli Architetti e gli studi di… op. cit., 1916. pp.11-12.

222

capítulo 3
O Ensino voltado à preservação
nas Escolas do Brasil:
exemplos em São Paulo

O Ensino voltado à preservação nas Escolas do Brasil:
exemplos em São Paulo

<<Fare una scuola è men che niente,
Se poi la scuola non rifà la gente>>
GIOVANNONI, Gustavo1

3.1. Considerações preliminares

Os cursos universitários oferecem as bases essenciais e
determinantes para a atuação do profissional arquiteto-urbanista quando
passa a fazer parte do mercado de trabalho. As características dessa formação,
as noções fundamentais oferecidas e os métodos adotados para uma correta
aproximação às múltiplas problemáticas da atualidade são essenciais para o
desempenho futuro do profissional. Nesse sentido, no que respeita aos bens
culturais, os instrumentos teórico-críticos e técnico-operacionais têm um
papel fundamental para que os futuros arquitetos-urbanistas compreendam
a complexidade do ambiente construído preexistente e possam nele atuar de
maneira satisfatória.
A formação do arquiteto-urbanista deve, segundo Fabbri,
incluir também uma noção de responsabilidade mais ampla: é necessário
ensinar não somente “como se faz”, mas também a responder questões mais
complexas relacionadas às razões “pelas quais se preserva”, “para que se
preserva” e “para quem se preserva”. É necessário indagar, portanto, qual o
significado que o ambiente construído preexistente tem para nós, hoje, no
presente, e como devemos e queremos transmiti-lo, nas melhores condições
possíveis, às gerações futuras.
A atividade profissional do arquiteto-urbanista, nas suas
múltiplas peculiaridades, deveria ser, sempre, sustentada pelo conhecimento;
esse conhecimento deve ser oferecido pelos estudos no âmbito do ensino
superior. Os instrumentos basilares fornecidos no âmbito universitário

1 GIOVANNONI, Gustavo. Questioni di Architettura – nella storia e nella vita. Roma: Biblioteca
D’Arte Editrice, 1929. p.43.
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constituirão um precioso ponto de referência, um guia, um caminho para a
aproximação, uma bússola na imensidão dos problemas a serem afrontados2.
A responsabilidade do arquiteto vai além do âmbito teóricocrítico e técnico-operacional, e deve ser vinculada à ética, à deontologia
profissional, que devem ser articuladas de modo estreito às razões de se
preservar bens culturais, que repercutem naquilo que se identifica como de
interesse para a preservação (o quê preservar) e também nas formas de atuação
(como preservar).
O arquiteto-urbanista deveria ter, obrigatoriamente, uma
formação de alta qualidade que permita exercer sua função de forma
socialmente responsável e, como explicitava Giovannoni, na articulação entre
teoria e a práxis, num posicionamento comprometido com o contexto em que
sua atuação está inserida. Isto tem implicações nas discussões relacionadas
aos vários campos do saber envolvidos e na atuação profissional. Deve haver
uma interpretação adequada das questões abrangidas, coerente com o
conhecimento oferecido pelas disciplinas pertinentes, e isso vai estabelecer as
bases deontológicas da atuação profissional que deve ter em seu horizonte de
preocupações, gerar condições melhores do que as atuais.
O Brasil tem atualmente 279 cursos3 de Arquitetura e
Urbanismo;deles, 77 estão em atividade no Estado de São Paulo, correspondendo
a 30% das escolas existentes no país – número considerável, visto que num
país de grande extensão geográfica, a maior concentração das escolas está no
território paulista4. Essa é uma das razões pelas quais a análise dos cursos foi
limitada ao Estado: por haver um número considerável de formandos postos
no mercado de trabalho pelas escolas paulistas. Estão disponíveis, no Estado,

2 Tradução nossa. [...] gli strumenti di base forniti in ambito universitario costittuiranno un prezioso
punto di riferimento, una guida, um indirizzo nell’approcicio, una bussola nella vastità dei problemi.
In. FABRRI, Rita. Conservare l’antico: la formazione nelle discipline del Restauro Architettonico
alla Facoltà di Architettura di Ferrara. In. MAIETTI, Federica. Dalla grammatica del paesaggio alla
grammatica del costruito – território e tessuto storico dell’insediamento urbano di Stellata. QA –
Quaderni di Architettura. Firenze: Nardini Editore, 2004. p.11.
3 Dados disponíveis em <http://emec.mec.gov.br/> Acesso 14 jan.2012.
4 Houve um aumento exorbitante nas aberturas dos cursos de Arquitetura no Estado de São
Paulo. Para entender esse processo, ver: GÓES MONTEIRO, Ana Maria Reis de. O ensino de
arquitetura e urbanismo no Brasil: a expansão dos cursos no estado de São Paulo no período
de 1995 a 2005. Tese de Doutorado. Campinas: UNICAMP, 2007. Ponderamos alguns fatos
importantes para a expansão dos cursos: expansão de ofertas de cursos, introdução das novas
diretrizes curriculares, introdução de padrões internacionais à educação do arquiteto, introdução
aos padrões de qualidade da oferta dos cursos e a introdução da avaliação periódica dos cursos
(CONTIER, Luiz Augusto. Ensino de Arquitetura – aspectos e reflexões sobre sua organização.
Dissertação de Mestrado – FAU-USP, 2001).
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11.970 vagas; contudo, formam-se, anualmente, cerca de 7.000 arquitetosurbanistas.
Para discutir os temas desta tese, serão analisadas três
escolas de Arquitetura e Urbanismo, a saber: Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) – Pública; Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (FAUPUCCAMP) – Confessional; e o Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Paulista – CAU-UNIP – Privada, contemplando as três categorias mencionadas
anteriormente5. Após uma análise preliminar da formação em outras escolas6,

5 Conforme o Ministério da Educação – MEC / Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais – INEP (Disponível em <http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/
bdcamara/2762/ldb_5ed.pdf> Acesso 14 jan.2012), as instituições de nível superior estão
organizadas em: Públicas e Privadas.
Art. 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias
administrativas: I – públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e
administradas pelo poder público; II – privadas, assim entendidas as mantidas e administradas
por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.
As Públicas são: Federais - mantidas e administradas pelo Governo Federal; Estaduais mantidas e administradas pelos estados governativos; Municipais - mantidas e administradas
pelos municípios.
Art. 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias: I – particulares
em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas
físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem as características dos incisos abaixo; II
– comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma
ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais, sem fins lucrativos, que incluam na
sua entidade mantenedora representantes da comunidade; III – confessionais, assim entendidas
as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que
atendem a orientação confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior; IV –
filantrópicas, na forma da lei.
6 No início da pesquisa foram escolhidos para análises oito cursos: Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU–USP); Instituto de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo - campus São Carlos (IAU-USP), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade Estadual de Campinas (FAU– UNICAMP); Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade Estadual Paulista (FAU– UNESP); Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade Presbiteriana Mackenzie – (FAU–MACKENZIE); Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (FAU–PUCCAMP); Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Metodista de Piracicaba (FAU–UNIMEP) e o Curso de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Paulista (CAU–UNIP, não tem uma tradição na área
de Arquitetura e Urbanismo, porém coloca um número substancial de arquitetos-urbanistas
no mercado de trabalho), cujo objetivo era desenvolver um diagnóstico para compreender a
extensão do problema da formação do arquiteto-urbanista no âmbito do restauro arquitetônico.
As escolhas se pautaram através de alguns critérios: antiguidade, como a primeira escola de
arquitetura do estado, a Universidade Presbiteriana Mackenzie (FAU–MACKENZIE) e Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU–USP) criada logo em seguida;
IAU– USP, UNICAMP, UNESP, PUCCAMP, UNIMEP, por haver um número considerado de alunos,
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as três eleitas foram consideradas significativas por ilustrar determinadas
questões na formação, no que respeita a problemas de preservação, que
são recorrentes também nas outras escolas, lembrando que a Universidade
Paulista – UNIP tem numerosos campi e coloca no mercado paulista um número
significativo de profissionais. Serão examinadas com minúcia as disciplinas
que tratam de temas de restauro, aquele conteúdo que foi denominado
Técnicas Retrospectivas, para entender como os futuros profissionais estão
apreendendo, ou não, as questões envolvidas no campo disciplinar do restauro.
Vale ressaltar que, em 2007, havia 43 cursos, dos quais 4 eram
públicos e 39 privados, segundo os dados obtidos por Goés7. No início desta
pesquisa, em 2008, o número fora ampliado para 60: 5 cursos públicos e 55
privados; no início de 2012 existem 77 cursos, dos quais 5 públicos e 72 privados,
que totalizam 11.970 vagas disponíveis no estado de São Paulo8, conforme a
tabela abaixo:
CURSOS DE ARQUITETURA E
URBANISMO

CATEGORIA

CARGA
HORÁRIA

VAGAS
DISPONÍVEIS

CIDADES

1. Centro Universitário UNIFIAM – Particular
FAAM (Vila Mariana)

4200
horas

150

São Paulo

2. Centro Universitário UNIFIAM – Particular
FAAM (Vila Clementino)

4200
horas

150

São Paulo

3. Universidade Anhembi Morumbi – Particular
UAM.

4540
horas

360

São Paulo

4. Universidade Cruzeiro do Sul – Particular
UNICSUL.

3600
horas

240

São Paulo

5. Universidade Nove de Julho – Particular
UNINOVE.

4250
horas

280

São Paulo

6. Escola da Cidade – FAU

Particular

4670
horas

60

São Paulo

7. Universidade de São Paulo – USP.

Pública

5490
horas

150

São Paulo

8. Universidade Ibirapuera – UNIB.

Particular

3600
horas

240

São Paulo

9. Universidade São Marcos –USM.

Particular

3600
horas

240

São Paulo

10. Centro Universitário Belas Artes – Particular
FEBASP.

4320
horas

360

São Paulo

visto que, formam arquitetos-urbanistas que, de algum modo, despontam no mercado de
trabalho e particularmente o CAU–UNIP, existente em vários campi avançado em todo o estado.
Contudo, ao longo do caminho percorrido, deparou-se que seria mais adequada a escolha de
apenas três escolas que abrangessem as categorias administrativas existente na legislação. As
três estabelecem parâmetros suficientes para elucidar a problemática existente.
7 GÓES MONTEIRO, Ana Maria Reis de. op.cit, 2007. p.224.
8 Cabe evidenciar que as vagas são credenciadas e disponibilizadas, mas não necessariamente
são ocupadas.
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CURSOS DE ARQUITETURA E
URBANISMO

CATEGORIA

CARGA
HORÁRIA

VAGAS
DISPONÍVEIS

CIDADES

11. Universidade São Judas Tadeu –
USJT.

Particular

5400
horas

270

São Paulo

12. Universidade Presbiteriana
Mackenzie – Mackenzie.

Confessional

3994
horas

400

São Paulo

13. Faculdade de Artes Plásticas
da Fundação Armando Álvares
Penteado – FAAP.

Particular

4260
horas

200

São Paulo

14. Centro Universitário Anhanguera
Unidade Santana

Particular

3800
horas

270

São Paulo

15. Centro Universitário Anhanguera
Unidade Morumbi II.

Particular

3800
horas

270

São Paulo

16. Centro Universitário Anhanguera
Unidade Vila Mariana.

Particular

3800
horas

270

São Paulo

17. Universidade Paulista – UNIP –
Campus Anchieta

Particular

3600
horas

230

São Paulo

18. Universidade Paulista – UNIP –
Campus Chácara Santo Antonio

Particular

3600
horas

230

São Paulo

19. Universidade Paulista – UNIP –
Campus Marquês de São Vicente.

Particular

3600
horas

115

São Paulo

20. Universidade Paulista – UNIP –
Campus Mirandópolis

Particular

3600
horas

115

São Paulo

21. Universidade Paulista – UNIP –
Campus Vila Guilherme

Particular

3600
horas

115

São Paulo

22. Centro Universitário SENAC
Santa Cecília – SENAC-SP

Particular

3620
horas

100

São Paulo

23. Universidade Cidade de São
Paulo

Particular

4100
horas

120

São Paulo

24. Centro Universitário Amparense

Particular

3900
horas

100

Amparo

25. Centro Universitário Toledo UNITOLEDO

Particular

3600
horas

150

Araçatuba

26. Universidade Paulista – UNIP

Particular

3600
horas

230

Araçatuba

27. Centro Universitário de
Araraquara – UNIARA

Particular

3780
horas

85

Araraquara

28. Centro Universitário de Araras
“Dr. Edmundo Ulson” – UNAR

Particular

4260
horas

120

Araras

29. Universidade Paulista – UNIP

Particular

3600
horas

230

Assis

30. Universidade Estadual Paulista
Julio de Mesquita Filho – UNESP

Pública

4200
horas

45

Bauru

31. Universidade do Sagrado Coração Particular
de Jesus – USC

3600
horas

100

Bauru

32. Universidade Paulista – UNIP

Particular

3600
horas

115

Bauru

33. Pontifícia Universidade Católica
de Campinas – PUC – Campinas.

Confessional

5202
horas

160

Campinas

34. Universidade Estadual de
Campinas – UNICAMP.

Pública

4080
horas

30

Campinas

35. Universidade Paulista – UNIP.

Particular

3600
horas

230

Campinas

36. Centro Universitário Módulo –
CUM

Particular

3600
horas

60

Caraguatatuba
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CURSOS DE ARQUITETURA E
URBANISMO

CATEGORIA

CARGA
HORÁRIA

VAGAS
DISPONÍVEIS

CIDADES

37. Universidade de Franca –
UNIFRAN

Particular

4033
horas

60

Franca

38. Universidade de Guarulhos –
UNG

Particular

4710
horas

120

Guarulhos

39. Universidade São Francisco –
USF

Confessional

3842
horas

60

Itatiba

40. Universidade Paulista – UNIP

Particular

3600
horas

230

Jundiaí

41. Universidade Paulista – UNIP

Particular

3600
horas

230

Limeira

42. Faculdades Integradas Einstein
de Limeira – FIEL

Particular

4320
horas

80

Limeira

43. Faculdades Integradas Teresa
D’Ávila – FATEA

Particular

4368
horas

100

Lorena

44. Universidade de Marília –
UNIMAR

Particular

4260
horas

80

Marília

45. Universidade de Mogi das Cruzes
– UMC

Particular

3630
horas

360

Mogi das
Cruzes

46. Universidade Braz Cubas – UBC

Particular

4280
horas

360

Mogi das
Cruzes

47. Universidade Bandeirantes de
São Paulo – UNIBAN (atual Centro
Universitário Anhanguera)

Particular

3800
horas

80

Osasco

48. Faculdades Integradas de
Ourinhos – FIO

Particular

4200
horas

120

Ourinhos

49. Universidade Estadual Paulista
Julio de Mesquita Filho – UNESP

Pública

4140
horas

40

Presidente
Prudente

50. Universidade do Oeste Paulista –
UNOESTE

Particular

4482
horas

120

Presidente
Prudente

51. Centro Universitário Barão de
Mauá – CUBM

Particular

4840
horas

60

Ribeirão
Preto

52. Centro Universitário Moura
Lacerda – CUML

Particular

3700
horas

150

Ribeirão
Preto

53. Universidade Paulista – UNIP

Particular

3600
horas

115

Ribeirão
Preto

54. Centro Universitário do Instituto
de Ensino Superior – COC

Particular

3940
horas

100

Ribeirão
Preto

55. Escola Superior de Tecnologia e
Educação de Rio Claro – ESRC

Particular

3640
horas

120

Rio Claro

56. Centro Universitário Nossa
Senhora do Patrocínio – CEUNSP

Particular

3600
horas

180

Salto

57. Universidade Metodista de
Piracicaba – UNIMEP

Confessional

4080
horas

80

Santa
Bárbara
D’Oeste

58. Universidade Paulista – UNIP

Particular

3600
horas

115

Santana do
Parnaíba

59. Universidade Santa Cecília –
UNISANTA

Particular

3672
horas

120

Santos

60. Universidade Católica de Santos
– UNISANTOS

Confessional

4575
horas

100

Santos

61. Universidade Paulista – UNIP

Particular

3600
horas

230

Santos
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HORÁRIA

VAGAS
DISPONÍVEIS
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62. Universidade do Grande ABC – Particular
UNIABC

3600
horas

80

Santo
André

63. Universidade Bandeirantes de
São Paulo – UNIBAN (atual Centro
Universitário Anhanguera)

Particular

3800
horas

90

São
Bernardo
do Campo

64. Faculdade de Tecnologia
Anchieta – FTA

Particular

3600
horas

180

São
Bernardo
do Campo

65. Universidade de São Paulo – USP
– IAU

Pública

5415
horas

45

São Carlos

66. Centro Universitário Central
Paulista – UNICEP

Particular

4800
horas

120

São Carlos

67. Universidade Vale do Paraíba –
UNIVAP

Particular

3660
horas

120

São
José dos
Campos

68. Universidade Paulista – UNIP

Particular

3600
horas

230

São
José dos
Campos

69. Centro Universitário do Norte
Paulista – UNORP

Particular

4600
horas

80

São José
do Rio
Preto

70. Centro Universitário de Rio Preto
– UNIR

Particular

3670
horas

250

São José
do Rio
Preto

71. Faculdades Integradas Dom
Pedro II – DOMPEDRO

Particular

4560
horas

90

São José
do Rio
Preto

72. Universidade Paulista – UNIP

Particular

3600
horas

115

São José
do Rio
Preto

73. Universidade Paulista – UNIP

Particular

3600
horas

115

Sorocaba

74. Universidade de Sorocaba –
UNISO

Particular

4320
horas

140

Sorocaba

75. Universidade de Taubaté –
UNITAU

Particular

4998
horas

95

Taubaté

76. Faculdade FACCAT – FACCAT

Particular

3870
horas

100

Tupã

77. Centro Universitário de
Votuporanga – UNIFEV

Particular

3720
horas

120

Votuporanga

Total

11970

Tabela desenvolvida pela autora através dos dados do MEC. Os grifos são os cursos
analisados. Fonte: http://emec.mec.gov.br/

Os cursos de Arquitetura e Urbanismo têm um instrumento –
as Diretrizes Curriculares – por meio do qual é possível compreender formas do
processo pelo qual se dá o ensino e a aprendizagem; as Instituições de Educação
Superior devem observar essas diretrizes, que são exigidas pelo Ministério de
Educação e Cultura – MEC.
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Figura 1: Mapa do estado de São Paulo, desenvolvido em parte pela autora, cujo destaque são as
cidades que se localizam os cursos de Arquitetura e Urbanismo. Fonte: http://www.sp-turismo.
com/municipios-sp.htm.

Figura 2: Mapa das escolas do estado de São Paulo – ano 2007. Fonte: GÓES MONTEIRO, Ana
Maria Reis de. O ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil: a expansão dos cursos no estado de
São Paulo no período de 1995 a 2005. Tese de Doutorado. Campinas: UNICAMP, 2007. p. 263.
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Art. 2º A organização de cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo
deverá ser elaborada com claro estabelecimento de componentes
curriculares, os quais abrangerão: projeto pedagógico, descrição de
competências, habilidades e perfil desejado para o futuro profissional,
conteúdos curriculares, estágio curricular supervisionado, acompanhamento
e avaliação, atividades complementares e trabalho de curso sem prejuízo de
outros aspectos que tornem consistente o projeto pedagógico9.

O projeto pedagógico é o instrumento fundamental para
solicitação de aberturas dos cursos e de seu credenciamento junto ao Ministério
da Educação e Cultura – MEC; sua disponibilização à consulta pública é
obrigatória, mas, na prática, são poucos os cursos que tornam pública essa
documentação10 que deve consistir em:
Art. 3º O projeto pedagógico do curso de graduação em Arquitetura e
Urbanismo, além da clara concepção do curso, com suas peculiaridades,
seu currículo pleno e sua operacionalização, deverá incluir, sem prejuízos
de outros, os seguintes aspectos:
I - objetivos gerais do curso, contextualizado às suas inserções institucional,
política, geográfica e social;
II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso;
III - formas de realização da interdisciplinaridade;
IV - modos de integração entre teoria e prática;
V - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem;
VI - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando houver;
VII - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de
ensino e como instrumento para a iniciação científica;
VIII - regulamentação das atividades relacionadas com o Trabalho de Curso,
em diferentes modalidades, atendendo às normas da instituição;
IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular
supervisionado em diferentes formas e condições de realização, observados
seus respectivos regulamentos; e,
X - concepção e composição das atividades complementares11.

9 Resolução CNE/CES número 02 de 17 de junho de 2010. Disponível em <http://portal.mec.gov.
br/index.php?Itemid=866&id=14917&option=com_content&view=article> Acesso 14 jan.2012.
10 Na presente pesquisa somente foi disponibilizado o Projeto Político Pedagógico da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAU-USP, ressaltando que, o referido
documento não se encontra nos moldes exigido pelas Diretrizes Curriculares, mas que expõem
com certa clareza alguns pontos importantes para o entendimento do profissional que será
conduzido ao mercado de trabalho. Disponível em <http://www.cg.fau.usp.br/Documentos/ppp_
FAU_arq.pdf> Acesso 15 jan.2012.
11 Todos os pareceres e resoluções relativos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo. Disponível
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Para que o profissional possa atuar em restaurações, no
território brasileiro, os cursos de Arquitetura e Urbanismo devem oferecer
conhecimentos profissionais no campo de “Técnicas Retrospectivas”, exigência
obrigatória estipulada em instrumentos jurídicos, como percebemos nas
Diretrizes Curriculares.
Art. 5º O curso de Arquitetura e Urbanismo deverá possibilitar formação
profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e
habilidades:
[...]
X - as práticas projetuais e as soluções tecnológicas para a preservação,
conservação, restauração, reconstrução, reabilitação e reutilização de
edificações, conjuntos e cidades12;
[...]
Art. 6º Os conteúdos curriculares do curso de graduação em Arquitetura e
Urbanismo deverão estar distribuídos em dois núcleos e um Trabalho de
Curso, recomendando-se sua interpenetrabilidade:
I - Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação;
II - Núcleo de Conhecimentos Profissionais;
III - Trabalho de Curso.
§ 1º O Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação será composto por
campos de saber que forneçam o embasamento teórico necessário para que
o futuro profissional possa desenvolver seu aprendizado e será integrado
por: Estética e História das Artes; Estudos Sociais e Econômicos; Estudos
Ambientais; Desenho e Meios de Representação e Expressão.
§ 2º O Núcleo de Conhecimentos Profissionais será composto por campos
de saber destinados à caracterização da identidade profissional do egresso
e será constituído por: Teoria e História da Arquitetura, do Urbanismo e
do Paisagismo; Projeto de Arquitetura, de Urbanismo e de Paisagismo;
Planejamento Urbano e Regional; Tecnologia da Construção; Sistemas
Estruturais; Conforto Ambiental; Técnicas Retrospectivas; Informática
Aplicada à Arquitetura e Urbanismo; Topografia.
§ 3º O Trabalho de Curso será supervisionado por um docente, de modo que
envolva todos os procedimentos de uma investigação técnico-científica, a
serem desenvolvidos pelo acadêmico ao longo da realização do último ano
do curso.
[...]

em <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12991> Acesso
15 jan.2012.
12 Práticas essas com alguns conceitos equivocados, como explicitados no capítulo 1.2 e 1.4
desta tese.
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Uma contradição de base, no entanto, deve ser evidenciada:
o conteúdo Técnicas Retrospectivas é obrigatório e deve estar presente na
formação do arquiteto-urbanista no Brasil para que ele tenha suas atribuições
profissionais plenas; todavia, nas definições e conteúdos relacionados às
Técnicas Retrospectivas é possível verificar, como foi visto no primeiro capítulo
desta tese, que existem vários equívocos, havendo limitada (na melhor das
hipóteses) compreensão do campo disciplinar do restauro como tal.
Os cursos existentes no Estado de São Paulo estão, em sua
maioria, em instituições particulares, que corresponde a 91,5% das escolas
existentes, disponibilizando 10.960 vagas; confrontando com 2,6% das escolas
públicas que totalizam 310 vagas e 5,9% das escolas confessionais com 700
vagas.
As escolas privadas, em sua maior parte, contratam docentes
por hora/aula, pelo regime horista. Isso resulta num grande problema a ser
equacionado: a cada semestre não se sabe ao certo qual a disponibilidade
de professores, e isso acaba por gerar uma “rotatividade” de profissionais
temporários dentro dessas instituições.
Há, evidentemente, a necessidade de discutir o que ensinar e
como ensinar, mas é também indispensável a preocupação com a qualificação
de quem assumir essa disciplina especifica: se possui, de fato, conhecimentos
no campo disciplinar, para que não haja equívocos na transmissão desse
conhecimento, pois isso acarretará toda uma série de problemas de percepção
em relação ao ambiente construído preexistente e às obras de interesse para
a preservação. As instituições públicas e algumas privadas têm outro tipo
de regime de contratação, exigindo titulação mínima de mestre ou doutor, e
exigindo conhecimentos específicos na área de atuação, o que, no tema em
análise, deveria comportar, o domínio dos referenciais do campo disciplinar do
restauro13.

13 A autora ministrou a disciplina de Técnicas Retrospectivas em instituições privadas desde
1999 (no momento se dedica ao doutorado). É possível observar que existem algumas instituições
nas quais temas relacionados às Técnicas Retrospectivas são ministrados por docentes
especialistas na área, como: Universidade de São Paulo (FAU-USP – São Paulo), os professores
doutores Beatriz Mugayar Kühl, Fernanda Fernandes, Maria Lúcia Bressan Pinheiro e José Pedro
de Oliveira Costa; Universidade de Campinas (UNICAMP), professora doutora Regina Tirello;
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (UNESP – campus Bauru), professora
doutora Rosio Fernandez Baca Salcedo; Universidade São Judas Tadeu (São Paulo), professora
doutora Eneida Almeida; Universidade de Franca (Franca), professora especialista Alessandra
Baltazar; Centro Universitário Barão de Mauá (Ribeirão Preto), professor mestre Henrique Telles
Vichnewski; Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro (Rio Claro) e Faculdades
Integradas Einstein de Limeira (Limeira) professor mestre Marcelo Cachioni; Universidade
Paulista (campus Campinas), professora doutora Ana Villanueva.
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Outro aspecto a ser destacado é o dos “conteúdos invisíveis”:
consta no projeto pedagógico da Faculdade, a disciplina Técnicas Retrospectivas,
abrangendo os respectivos conteúdos estabelecidos pelas diretrizes curriculares
e legislações existentes; contudo, não se sabe ao certo qual docente responsável
ministrará a disciplina (ou os conteúdos em várias disciplinas). Por não haver
nenhuma fiscalização, não se sabe se os conteúdos obrigatórios são oferecidos
de fato, e pode instituições, em geral escolas privadas, que se valem dessa
situação – falta de relação clara entre conteúdos obrigatórios e disciplinas em
que são oferecidos (algo que deve mudar com a obrigatoriedade de especificar
as disciplinas nas tabelas relacionadas à Resolução n.o 1010/2005) e falta de
fiscalização – para simplesmente não tratar da temática.
Ao se questionar os “conteúdos invisíveis” não se está
propondo que haja um controle estrito em sala de aula, da forma e do conteúdo
apresentados pelos professores responsáveis pelas disciplinas a que estão
associados os conteúdos “Técnicas Retrospectivas”. O que se quer é chamar
atenção para o fato de que, por vezes, esses conteúdos existem apenas
nominalmente, não sendo jamais abordados em salas de aula.
Um ponto essencial dessa discussão é entender que Restauro
Arquitetônico é Projeto de Arquitetura, algo que ainda não é claro em muitas
Faculdades e, em que parte significativa do corpo docente encara o restauro
como ato meramente técnico, que prescinde do projeto (bastaria um memorial
especificando técnicas a serem empregadas e material gráfico especificando
o local) e que não faz uso de recursos criativos quando, na verdade, o restauro
é, necessariamente, como evidencia Carbonara14, ato crítico e criativo (mesmo
que se trate apenas de uma limpeza), que faz uso do projeto como instrumento
que prefigura e controla a ação.
O profissional arquiteto-urbanista tem a responsabilidade
de prestar serviço à sociedade à qual pertence, produzindo uma arquitetura
adequada ao espaço e ao tempo presente e que seja social e culturalmente
responsável (algo que inclui o respeito, no que concerne especificamente ao
restauro, pelas questões materiais, de conformação, documentais, memoriais e
simbólicas). Isso não significa que não possa produzir uma nova arquitetura de
alta qualidade, pelo contrario; deve utilizar as “condicionantes”, as “limitações”
impostas por uma ação responsável como estímulo para soluções projetuais
que respondam aos problemas existentes, resultando numa arquitetura que
seja pertinente ao ambiente construído preexistente.

14 CARNONARA, Giovanni. Beni culturali, restauro, e recupero: un contributo al chiarimento
dei termini. In: Il recupero del Patrimonio Architettonico. Seminario Aosta. Chiesa di S. Lorenzo
realizado em 05 de maio de 1990, Aosta, s. e., 1992. pp. 40-41.
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As Diretrizes Curriculares estabelecem que o trabalho de
conclusão de curso – Trabalho Final de Graduação (TFG) – seja individual, com
tema livre, mas que seja concernente às atribuições profissionais do arquiteto,
como é o caso do restauro.
Art. 9º O Trabalho de Curso é componente curricular obrigatório e realizado
ao longo do último ano de estudos, centrado em determinada área teóricoprática ou de formação profissional, como atividade de síntese e integração
de conhecimento e consolidação das técnicas de pesquisa, e observará os
seguintes preceitos:
I - trabalho individual, com tema de livre escolha do aluno, obrigatoriamente
relacionado com as atribuições profissionais;
II - desenvolvimento sob a supervisão de professor orientador, escolhido
pelo estudante entre os docentes do curso, a critério da Instituição; [...]

Entretanto, alguns cursos não consideram Restauro
Arquitetônico como Projeto de Arquitetura15, exigindo que sejam elaborados
Projetos de Arquitetura, “stricto sensu”, ou seja, a criação de uma obra “ex nihilo”.
Novamente Carbonara16 evidencia que é necessário reconhecer que o projeto
de restauro nada mais é que uma forma particular de projeto arquitetônico;
ou seja, restauro é matéria projetual, é uma modalidade de fazer arquitetura,
em que, porém, não se trabalha com o vazio, mas com o preexistente. Enfatiza
ainda que o arquiteto, para possuir os instrumentos necessários que conduzam
a um bom projeto, tanto do novo quanto no preexistente17, deva ter uma boa
graduação, uma sólida formação acadêmica.
A disciplina Técnicas Retrospectivas abrange variados
campos de atuação e áreas do conhecimento: Teoria, História, Tecnologia,
Projeto e Urbanismo. Não é necessário que o conteúdo seja contemplado numa
única disciplina; em vários cursos, porém, o conteúdo é restrito a uma única e

15 Ressaltam-se dois trabalhos de conclusão de curso orientados pela autora na Universidade
de Franca – UNIFRAN, que resultaram do entendimento de que o campo disciplinar do restauro é
projeto de arquitetura. A aluna Renata Rezende Bernardes, desenvolveu o Inventário do Patrimônio
da cidade de Sacramento – MG em 2002. E, o trabalho de Rosane Granero Martinez Martins que
desenvolveu uma cartilha de Educação Patrimonial aos alunos de ensino fundamental para a
cidade de Franca, ano 2003.
16 CARBONARA, Giovanni. Restauro é ... Palestra proferida na Facoltà di Architetura da Università
degli Studi di Ferrara em 23 de março de 2006. E CARBONARA, Giovanni. Note sulla formazione
e sul ruolo dell’architetto “restauratore”. In. Architettura d’oggi e restauro – un confronto anticonuovo. Torino: UTET – Scienze Tecniche, 2011.
17 Carbonara expõe também que não se deve separar quem faz projeto, daquele que estuda
a História da Arquitetura; segundo ele, a falta de estudos históricos demonstrou não funcionar,
criticando a postura de Manfredo Tafuri que sustentava a separação entre conservador e
restaurador. CARBONARA, Giovanni. Note sulla formazione e sul...op.cit., 2011. p.146.
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isolada disciplina de sua grade curricular. Os temas abrangidos pelas Técnicas
Retrospectivas devem ser tratados de maneira interdisciplinar, para que sejam
entendidos em sua complexidade, e não dissociados ou isolados do campo de
atuação da Arquitetura. Restauro Arquitetônico é Arquitetura, e a Arquitetura
também se manifesta através do Restauro Arquitetônico.
O ensino, sempre segundo o raciocínio de Carbonara,
deveria se estabelecer por meio da articulação entre historiografia e projeto,
considerando o restauro como instrumento metodológico capaz de estabelecer
o diálogo entre a história – perpetuação do material dos antigos testemunhos
– e o projeto, em que se é inevitável à transformação. Contudo, a disciplina
restauro tem o papel de definir a trilha histórico-critico e técnica, cuja direção
as intervenções devem seguir para atingir a veracidade, para salvaguardar o
bem (tutelar e valorizar), delineando-se por meios dos princípios e critérios
sugeridos nas Cartas Patrimoniais, tanto nacionais quanto internacionais18,
que devem ser entendidas em relação aos postulados teóricos da época em que
foram produzidas e aos desdobramentos do campo19.
Em entrevistas20 realizadas pela autora com os professores
Giovanni Carbonara, da Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Valle Giulia)
e com Andrea Pane, da Università degli Studi di Napoli Frederico II, ambos foram
“categóricos” ao afirmar que o elemento essencial para o campo disciplinar do
restauro é a História: base fundamental para dar a instrumentação correta para
o exercício projetual, em que a premissa de um “bom” projeto é o conhecimento
apurado da História (mas é bom enfatizar para não gerar equívocos:
nenhum deles considera que a História seja limitada a um papel meramente
instrumental). Carbonara diz que “la teoria confrontata fa bene all’architettura”21.
Nos cursos de ambas as instituições, a disciplina “Storia e Teoria del Restauro”
é ministrada no 3o ano, e o exame prático, no 4.o, pois acredita-se que os alunos
já disporão dos instrumentos teóricos-críticos necessários para se confrontar
com os problemas a serem solucionados.

18 CARBONARA, Giovanni. Note sulla formazione e sul ...op.cit., 2011. pp.145-146.
19 KÜHL Beatriz Mugayar. Notas sobre a Carta de Veneza. In. Anais do Museu Paulista, 2010,
vol.18, n.2, pp. 287-320. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/anaismp/v18n2/v18n2a08.pdf>
Acesso em: 16 junho 2011.
20 Agradeço a gentileza dos professores Giovanni Carbonara e Andrea Pane em conceder-me os
esclarecimentos do ensino de Restauro na Itália. Entrevista realizada pela autora nos dias 03 e
04 de fevereiro de 2011, respectivamente.
21 Tradução nossa. A teoria confrontada faz bem à arquitetura. Entrevista realizada pela
autora no dia 03 de fevereiro de 2011 na Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di
Architettura Valle Giulia”.
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Carbonara elenca os conhecimentos, concernentes ao
campo, que os alunos devem percorrer na graduação: História da Arte;
Estilos Arquitetônicos (Antiguidade Clássica, Medieval, Barroco, Moderno e
Contemporâneo), Características Construtivas dos Monumentos (análises
dos edifícios “in loco”, levantamentos, etc.), Técnicas Tradicionais, finalizando
na disciplina Restauro dos Monumentos (Storia e Teoria del Restauro). Após a
aquisição de todo esse arcabouço, é realizado o exercício prático por meio das
disciplinas de Composição Arquitetônica (Projeto).

Segundo Roberto Pane22, no que se refere ao restauro
e aos centros históricos, à “verba generalia” pertencem as instâncias
estética e histórica, consideradas pressupostos para cada ação prática
e concreta no modo de operar.
Ora, à pretensão de redescobrir o antigo, sacrificando a estratificação
sucessiva, acrescenta-se outra, não menos nefasta, que é a de compor o
novo. Recordo-me que quando era estudante em Roma, Gustavo Giovannoni
manifestava seu vivo desagrado em relação aos arquitetos que tendiam
afirmar as suas personalidades e seus gostos, mais ou menos pretensiosos,
também no que se refere ao restauro. Mas aqui importa acrescentar que
o equívoco, conjuntamente cultural e psicológico, não deixou de estar
presente; pelo contrário, tende a institucionalizar-se, na tentativa de
transferir o ensino do restauro dos departamentos de História para aqueles
de Composição; creio que devemos tratar esse argumento com particular
atenção, para denunciar aquela que se pode definir a instrumentalização
da ignorância para favorecer a ampliação das competências profissionais23.

Portanto, a organização das disciplinas deveria articular-se
com o exercício projetual; esse conhecimento não deve ser concebido como
uma “disciplina” em si, mas conduzido como atividade que deve perpassar
obrigatoriamente pelas matérias de: História, cujo procedimento permite

22 PANE, Roberto. Il restauro come esigenza culturale. Relazione Introduttiva. In. FIENGO,
Giuseppe Fiengo (a cura di). “Restauro”, Atti dell’Incontro di Studio sull’Insegnamento del Restauro
dei Monumenti (Ravello - Villa Rufolo, 26-28 settembre 1975), Napoli: Edizioni Scientifiche
Italiane, anno IV, n.21-22, gennaio 1975. pp.05-08.
23 Tradução nossa. Ora, alla pretesa di riscoprire l’antico, sacrificando la stratificazione sucessiva,
va aggiunta un’altra e non meno funesta, che è quella di comporre del nuovo [sic]. Ricordo che già
quando era studente a Roma, Gustavo Giovannoni, manifestava la sua viva deplorazione verso gli
architetti che tendevano ad affermare la loro personalità ed i loro gusti più o meno valleitari, anche
in matéria di restauro. Ma qui importa aggiungere che l’equivoco culturale e psicológico insieme,
ma no ha cessato di esser presente; anzi tende ad istituzionalizzarsi, nel tentativo di trasferire
l’insegnamento di restauro, dagli istituti di Storia a quelli di Composizione; e credo che vorrete
trattare di questo argomento con particolare attenzione, onde denunziare quella che si può definire
la strumentalizzazione dell’ignoranza a vantaggio dell’estensione della competenze professionale.
PANE, Roberto. op. cit.,1975. p.07.
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enquadrar os fenômenos arquitetônicos no contexto das civilizações24; Teoria,
cujo discurso sobre as práticas e as intervenções arquitetônicas oferece
variadas soluções a partir da própria Arquitetura e propõe novos paradigmas
de pensamento para o tratamento dos problemas a serem enfrentados25;
Urbanismo por trabalhar a cidade como um único organismo, e não somente
em centros históricos, refletindo sobre a relação “antigo-novo” a partir de
conceitos que respondem às demandas contemporâneas; e Tecnologia em
que são abordados dos materiais antigos até os mais atuais, examinando a
compatibilidade entre eles; esses conhecimentos, que em si possuem certa
autonomia, devem servir de fundamentação, de modo articulado para o
Projeto, por meio dos exercícios projetuais que contemplem os conhecimentos
apreendidos das respectivas disciplinas.

24 Notas de aulas da disciplina AUT 5832 – Pedagogia aplicada ao ensino de arquitetura e
urbanismo ministrada pela professora doutora Mônica Junqueira de Camargo no dia 21.10.09
sobre o tema Arquitetura e História.
25 Ibidem.
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3.2. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo: FAU–USP26

A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de
São Paulo foi fundada em 1948, iniciando seus cursos em 1950 no edifício da
Vila Penteado, localizado na rua Maranhão, no bairro de Higienópolis – onde
atualmente funciona a sede da Pós Graduação da instituição – e transferiuse, em 1969, para o atual edifício na Cidade Universitária. Foi o segundo curso
de Arquitetura e Urbanismo a ser criado como escola autônoma no Estado de
São Paulo. A Faculdade é mantida e administrada pelo poder publico estadual,
sendo, portanto, segundo a legislação existente, pública.
A estrutura didática é dividida em 10 semestres, totalizando
5490 horas e disponibilizando 150 vagas, correspondente a 1,2% das vagas no
Estado. Sua missão é:
[...] formar profissionais arquitetos e urbanistas aptos a responder pelas
demandas mais complexas da sociedade em relação matérias de interesse
público e ambiental que requeiram habilidades específicas na formulação
de planos e projetos de desenvolvimento, conservação ou restauro dos
espaços construídos e dos sistemas urbanos e ambientais. Atualmente,
especial ênfase tem sido dada ao instrumental metodológico necessário
para a formulação de alternativas físicas e organizacionais para habitação
de interesse social, edifícios públicos, espaços coletivos e sistemas urbanos,
conservação e restauro do patrimônio do construído e sua harmonização
com o meio físico natural urbano.
É esse compromisso com a busca de novos conhecimentos, mediante
ampliação permanente do repertório teórico e teste da prática inovadora
que hoje permite que a FAU – originada em conteúdos essencialmente
profissionais – se integre às finalidades acadêmicas mais amplas da
Universidade em seu todo. Não é por acaso que o conjunto de disciplinas
oferecidas em seu currículo de graduação abrange conteúdos inovadores
de ciências sociais aplicadas, de tecnologia e de prática de projeto não

26 Destaca-se que será exposta somente a análise da disciplina de Técnicas Retrospectiva no
curso de graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Para o entendimento mais aprofundado das discussões sobre ensino, ver: 100 ANOS DE ENSINO
DE ARQUITETURA E URBANISMO EM SÃO PAULO. Catálogo de Exposição – Comissão de Cultura
e Extensão Universitária – FAU-USP, 1996. ALBUQUERQUE, Roberto Portugal. Uma escola de
arquitetura – FAU-USP, edifício e ensino. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo – USP, 2005. ANAIS DO SEMINÁRIO ENSINO ARQUITETURA E URBANISMO. São Paulo:
FAU-USP, 2007. Memória. In. Revista SINOPSES – Edição especial. Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo – USP, 1993. O estudo da História na formação do Arquiteto. In. Revista do Programa de
Pós-Gradução em Arquitetura e Urbanismo da FAU-USP. Edição especial, 1994. Ressalta-se que,
em nenhum momento, houve discussão dessa nova disciplina em que foi introduzida no currículo
obrigatório a partir de 2005.
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contemplados nos currículos mínimos oficiais e na maioria dos cursos
existentes. Nossa Faculdade gera paradigmas e isso implica uma grande
responsabilidade em relação às perspectivas da prática profissional e da
atividade acadêmica da arquitetura e urbanismo em todo o país27.

Segundo o projeto político pedagógico, sua característica
consiste em um curso profissionalizante, e mais de 50% de sua estrutura didática
é oferecida por meio dos projetos de arquitetura e urbanismo, evidenciando os
instrumentos metodológicos, cujo objetivo a alcançar é a formação conceitual
e tecnológica do estudante.
A organização do curso está estruturada em três
departamentos: Departamento de Projetos, Departamento de História e Estética
do Projeto e Departamento de Tecnologia da Arquitetura. Ao Departamento de
Projeto corresponde a 57% da estrutura didática do curso, voltada à transmissão
dos conhecimentos ligados à criação, conduzindo a prática, por meio de projetos
de edifícios, abarcando todas as escalas possíveis de serem implantadas no
ambiente construído como: projetos e planos urbanos e regionais, projetos e
planos paisagísticos e projetos de programação visual, desenho industrial e
desenho urbano28. O Departamento de História e Estética do Projeto responde
por 15% do arcabouço didático, e é voltado à reflexão e racionalização das
relações sociais, econômicas, políticas e culturais apresentando conceitos de
história da arquitetura e do urbanismo, associados à estética, à arte e à técnica29
aproximando-os da atividade do arquiteto-urbanista. E o Departamento de
Tecnologia da Arquitetura é responsável por 28% da carga didática do curso,
abrangendo a área tecnológica relacionada às questões da construção do
espaço edificado, sob os aspectos da tecnologia construtiva, do conforto
ambiental, e das metodologias de avaliação e planejamento das edificações e da
urbanização30.
O tratamento de variados temas vinculados à preservação de
bens culturais e ao restauro tem larga tradição na produção de professores da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU em especial do Departamento
de história, em sua produção científica, didática, na prática profissional e na
atuação expressiva junto a órgãos de preservação. Basta pensar em nomes
como Antonio Luiz Dias de Andrade, Benedito Lima de Toledo, Carlos Lemos,
Gustavo Neves da Rocha Filho, Julio Roberto Katinsky, Murillo Marx, Nestor

27 Grifo nosso. PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO.
Disponível em <http://www.cg.fau.usp.br/Documentos/ppp_FAU_arq.pdf> Acesso 15 jan.2012.
28 Ibidem. p.5.
29 Idem. p.6.
30 Idem. p.6.
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Figura 3: Grade Horária das disciplinas. Fonte: PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – CURSO DE
ARQUITETURA E URBANISMO. Disponível em <http://www.cg.fau.usp.br/Documentos/ppp_FAU_
arq.pdf> Acesso 15 jan.2012.
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Goulart Reis Filho, por exemplo. E, ainda, a atividade de formação em disciplinas
da graduação e da pós-graduação, em especial nos cursos de Restauração e
Conservação de Monumentos Arquitetônicos, dos anos 1970, organizados pela
FAU-USP em cooperação com IPHAN e CONDEPHAAT31.
No entanto, no que se refere ao ensino da temática na
graduação, as questões estavam pulverizadas em diversas disciplinas, sem uma
abordagem sistemática; as questões teóricas de restauro eram aprofundadas
numa disciplina optativa e, pontualmente, numa disciplina obrigatória, a “AUH410 História da Técnica na Arquitetura no Urbanismo e no Desenho Industrial”,
que fora criada na década de 70, como subsídio para a formação do desenhista
industrial, perfil também almejado para o arquiteto que se graduava na escola. Ao
longo das três últimas décadas, o conteúdo da disciplina sofreu transformações
para se adequar às mudanças das necessidades de formação do arquiteto,
havendo aposição de variadas temáticas, praticamente autônomas, numa
mesma disciplina, à qual, nos últimos anos, foram ainda incorporadas questões
relativas à preservação. Na última vez que a disciplina obrigatória foi oferecida,
em 2004, estava estruturada em quatro módulos principais: a dimensão da
técnica no Renascimento; técnica e arquitetura nos séculos XVIII e XIX; o século
XX: tecnologia e arquitetura moderna, abordando também questões de design,
preservação do patrimônio histórico e ambiental32.
Nas variadas discussões que resultaram na reformulação da
grade de disciplinas do departamento de história da FAU-USP, que tinham o
intuito de contribuir para a qualidade do ensino e melhorar a articulação entre as
disciplinas, e foram implementada a partir de 2005, a disciplina foi reformulada,
recebeu nova sigla “AUH 412 - Técnicas Retrospectivas. Estudo e Preservação dos
Bens Culturais”, e a ênfase atribuída é no tratamento do campo disciplinar ligado
à preservação de bens culturais. Trata-se de um campo disciplinar, da mais alta
importância e com raízes profundas no departamento, mas que não estava
configurado de maneira clara na grade curricular da escola; os professores
que trabalhavam (e trabalham) na disciplina – Beatriz Mugayar Kühl, Fernanda
Fernandes, José Pedro de Oliveira Costa – tinham a visão de que o grupo
deveria se reformular em torno de um dos temas tradicionalmente abordado, a
preservação de bens culturais. O intuito era lidar de maneira mais consistente
essa problemática, que já era tratada pelo grupo, e dar ênfase ainda maior por
meio de disciplinas optativas que aprofundassem temas da obrigatória e que

31 Ver: MAYUMI, Lia. Taipa canela preta e concreto: estudo sobre o restauro de casas bandeiristas.
São Paulo: Romano Guerra Editora, 2008. p.148-155.
32 Palestra sob o tema: O ensino da preservação no AUH – FAU-USP, proferida pela Profa. Dra.
Beatriz Mugayar Kühl na disciplina AUT 5832 – Pedagogia aplicada ao ensino de arquitetura e
urbanismo em 03.11.2010.
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também se caracterizassem como disciplinas de pesquisa. Entendem que a
temática assume importância crescente na formação do arquiteto na atualidade,
que, cada vez mais, tem de se deparar, na sua prática profissional, com bens de
interesse cultural, protegidos ou não por lei, sejam eles obras arquitetônicas,
conjuntos urbanos ou partes do território. A preservação de bens culturais é,
portanto, central para a reflexão sobre a arquitetura e para a própria atividade
do arquiteto na atualidade. Tal fato é decorrente também da significativa
ampliação daquilo que é considerado objeto de interesse para a preservação,
que passou do “monumento” isolado para conjuntos arquitetônicos e também
para a paisagem, abrangendo bens cada vez mais variados, pertencentes a um
passado cada vez mais próximo. Desse modo, é evidenciada a necessidade de
estudar e analisar as bases conceituais e as razões que motivam a preservação
de bens culturais e do meio ambiente, para poder discutir os modos de atuar. A
própria formação do arquiteto não é considerada, pela FAU-USP, adequada se
não dominar a história e a crítica das ações de preservação, sendo necessária
uma sólida formação para poder entender os aspectos figurativos, documentais
e materiais de uma obra, de um conjunto de obras e, mesmo, da paisagem, uma
vez que sua atividade profissional, mesmo quando voltada para o projeto de
novos edifícios, deverá necessariamente relacionar-se com obras existentes e
com paisagens estratificadas ao longo do tempo.
O programa oferecido pela disciplina AUH – 412 Técnicas
Retrospectivas. Estudo e Preservação dos Bens Culturais, ministrado atualmente
pelos professores doutores Beatriz Mugayar Kühl, Fernanda Fernandes e José
Pedro de Oliveira Costa é de 60 horas/aula:
EMENTA: A disciplina trabalha com conceitos de preservação de bens
culturais e com questões de restauro – campo disciplinar que adquiriu
devida autonomia (principalmente a partir do início do século XX). Aborda
ainda temas referentes ao projeto arquitetônico de restauração, que tem
características distintas em relação àquele da criação do novo. Analisa as
transformações por que passaram as formulações teóricas ao longo do
tempo, até chegar às mais recentes tendências, considerando a progressiva
ampliação daquilo que é considerado bem de interesse cultural, que parte de
monumentos históricos isolados até uma noção abrangente de patrimônio
cultural, que abarca ambientes urbanos inteiros e parte do território. O curso
aborda ainda temas relativos à apreensão do meio ambiente, patrimônio
natural e estudo e conservação da paisagem, trabalhando com critérios de
intervenção inerentes à cidade e ao território, entendidos de maneira ampla,
abarcando a relação entre crescimento e propostas de regulamentação,
entre ambiente natural e ambiente antrópico, lidando, pois, com o conceito
de paisagem cultural. São também analisados problemas de catalogação,
inventário, conservação e projeto de restauro – abordando as obras,
tratadas como caso de estudo, em sua consistência física (materiais,
técnicas construtivas, sistemas construtivos), em seus aspectos formais e
documentais, suas transformações ao longo do tempo, patologias e análise
de projeto de intervenção – visando ao estudo e à documentação de obras e
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do ambiente de interesse para a preservação.
OBJETIVOS: Analisar as questões teórico-metodológicas relativas à
preservação – e às ações de manutenção, conservação e restauro – de
bens culturais, fornecendo aos estudantes o instrumental histórico-crítico
necessário para a abordagem dos problemas enfrentados nesse âmbito
disciplinar. Refletir sobre a relação que cada momento histórico mantém
com o passado e, dessa forma, promover a aquisição de conhecimento
historicamente fundamentado.
Examinar as dimensões histórica e artística presentes nesse tipo de atuação,
terminologia e conceitos envolvidos e as especificidades e características
do restauro arquitetônico dentro desse campo disciplinar.
Fornecer aos estudantes uma visão abrangente dos problemas ligados à
preservação dos bens culturais, abordando também questões relativas a
problemas técnico-operacionais, à apreensão da paisagem, à relação entre
ambiente natural e aquele transformado pelo homem, voltando particular
atenção aos bens arquitetônicos.
O intuito é fornecer bases sólidas – os preceitos teóricos que devem
reger a atuação prática – aos estudantes para intervenções responsáveis
, adequadas e historicamente fundamentadas, voltadas para uma
conservação ativa.
CONTEÚDO:
1. Restauração hoje: projeto e criatividade;
2. Preservação: história, memória e deontologia profissional;
3. França e Inglaterra no século XIX. As idéias de Viollet-le-Duc e a sua
repercussão. Inglaterra. As idéias de John Ruskin. O movimento antirestauração;
4. Itália no século XIX e início do século XX. O restauro arqueológico. O
restauro filológico;
5. Introdução à questão ambiental;
6. A experiência brasileira: as primeiras iniciativas. A consolidação do Serviço
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O inventário do Patrimônio
Histórico e Artístico;
7. Introdução à questão ambiental;
8. Pesquisa, inventário e levantamento métrico-arquitetônico como
instrumentos de preservação;
9. As transformações do segundo pós-guerra. O pensamento de Cesare
Brandi;
10. O “restauro crítico”;
11. Conservação e ambiente. Sistema Nacional de Unidades de Conservação;
12. Centros históricos;
13. Intervenção em obras e áreas urbanas devastadas: preservação;
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14. Sistemas Internacionais. Patrimônio Mundial: Natural e Cultural;
15. Vertentes e problemas contemporâneos da preservação33.

Nota-se que os conteúdos oferecidos abarcam o entendimento
do campo como disciplina autônoma e dão o instrumental teórico-crítico
para apreensão do ambiente construído preexistente, como proposto pelos
professores da disciplina. Apesar disso, evidencia-se um dado fundamental:
ainda que propiciem aos estudantes os instrumentos críticos necessários, esse
conhecimento não repercute de forma articulada nas práticas projetuais, por
meio das disciplinas de projeto, nem com as disciplinas de tecnologia. Seria de
interesse estudar a forma como as questões de projeto e patrimônio edificado
são integradas em outros cursos, em especial na Universidade Federal da
Bahia – UFBA, para verificar de que forma essas experiências poderiam ser
aproveitadas para uma releitura da própria grade da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo – FAU.
Parte significativa da consciência do arquiteto-urbanista
se consolida nos anos de sua formação, dando suporte para o ato projetual34.
A construção do conhecimento se dá através da problematização. Ou seja,
necessita pensar sempre nos problemas a serem enfrentados – do mais
simples ao mais complexo – e é diante dos questionamentos dos mais variados
que os estudantes constroem seus próprios repertórios, a partir das respostas
encontradas.
Portanto, na FAU, apesar de o conteúdo legal das Técnicas
Retrospectivas ser oferecido por meio de variadas disciplinas, dos três
departamentos, inclusive com uma específica voltada à reflexão de problemas
de preservação (englobando teoria e história do restauro), verifica-se, ainda,
a falta de diálogo entre os conteúdos dos vários departamentos, para que
os estudantes tenham de maneira mais articulada os instrumentos teóricometodológicos e técnico-operacionais do campo, para que, de fato, saiam com
o repertório sistematizado a ser aplicado de modo coeso e ético ao ambiente
construído preexistente.

33
Disponível em <http://www.usp.br/fau/cursos/graduacao/arq_urbanismo/disciplinas/
auh0412/> Acesso 21 jan.2012.
34 FABRRI, Rita. op. cit., 2004. p.11.
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3.3. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Pontifícia Universidade Católica de Campinas: FAU–PUCCAMP

A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo foi criada em 1974;
é mantida e administrada pela mantenedora de cunho religioso, sendo assim,
segundo a legislação existente, confessional. A estrutura didática é divida em
10 semestres, totalizando 5202 horas (credenciadas no MEC) e 4828 horas
(no “sítio” da instituição), disponibilizando 160 vagas, o que corresponde
1,3% de vagas no Estado. O caráter do curso é generalista, assimilando-se
ao conceito de “arquiteto integral” de Giovannoni, que se compromete com
uma formação continuada. Umas das questões levantadas por Giovannoni é
que os ensinamentos devam oferecer os métodos para que os alunos sejam
incentivados a saber estudar por conta própria35, e isso vem ao encontro de um
dos objetivos do curso.
Objetivos
O curso de Arquitetura e Urbanismo objetiva a formação de profissionais
generalistas, capazes de compreender e traduzir as necessidades de
indivíduos, grupos sociais e comunidades, com relação à concepção,
organização e a construção do espaço interior e exterior, abrangendo o
urbanismo, a edificação e o paisagismo, bem como a conservação e a
valorização do patrimônio construído, a proteção do equilíbrio do ambiente
natural e a utilização racional dos recursos disponíveis.
Perfil do Egresso
O arquiteto e urbanista é um apto a oferecer respostas às necessidades de
abrigo da sociedade e dos indivíduos, contemplando os aspectos sociais,
culturais, ambientais, técnicos e estéticos pertinentes. Para tanto, deverá
ter uma formação humanista abrangente e não especializada, mas que
também lhe possibilite o domínio e aplicação das técnicas construtivas e
dos conhecimentos essenciais que fundamentam a proposição de projetos
de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo, bem como, daqueles
requeridos para o planejamento e a gestão do território36.

O curso entende que o arquiteto–urbanista tem a
obrigatoriedade da responsabilidade social, em que o ensino de Arquitetura
não deve dissociar a teoria da prática. Também busca desenvolver a autonomia
dos alunos, que gradativamente vão esboçando nas resoluções propositivas
apresentadas ao longo de sua formação. E, por essa razão, percebe a necessidade

35 GIOVANNONI, Gustavo. Gli Architetti e gli studi di… op. cit., 1916. pp.11-12.
36 Não tivemos acesso ao projeto pedagógico do curso, porém, esses dados são obtidos no
“sítio” da instituição. Disponível em <http://www.puc-campinas.edu.br/graduacao/cursos/curso.
aspx?curs=8> Acesso 23 jan.2012.
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de arquitetar a cidade: a faculdade de Arquitetura está para cidade, assim como
o hospital está para a faculdade de Medicina37.
A estrutura didática tem por objetivo o amadurecimento
progressivo do aluno, por meio da interdisciplinaridade. É dividida em 10
semestres; a cada 2 semestres são desenvolvidos temas relacionados à
formação do arquiteto-urbanista nos contextos das demandas e exigências do
mundo contemporâneo. Dividem-se em eixos-temáticos:
1.o e 2.o – Introdução e Motivação;
3.o e 4.o – Habitação e Cidade;
5.o e 6.o – Reabilitação Urbana;
7.o e 8.o – Cidade e Metrópole;
9.o e 10.o – Síntese e Conclusão38.

A disciplina que contempla o campo disciplinar do restauro
está estruturada no 5.o e 6.o semestre, no eixo-temático da Reabilitação Urbana,
a partir da disciplina denominada Projeto F – Projeto e Patrimônio: Técnicas
Retrospectivas, com carga horária de 136 horas/aula, cuja ementa é:
Ementa
Trabalha a elaboração do projeto arquitetônico, para reabilitação - com
adição de área construída - de edificação de valor histórico reconhecido,
a ser preservada. Propõe o desenvolvimento da síntese arquitetônica até o
anteprojeto, destacando a relação antigo/contemporâneo e os parâmetros
de preservação, como fortes condicionantes da solução adotada.
Conteúdo Programático
A disciplina visa recolocar a arquitetura contemporânea, comprometida
com as transformações sociais, entendendo sua interação com a cidade e
com a urbanidade construída no tempo e marcada pela história.
Ao estudar a referência do passado na construção da arquitetura,
pretende-se instigar os estudantes para possíveis especializações no
campo da profissão de restauro urbano.
Busca-se valorizar objetos arquitetônicos existentes como testemunho da
memória e investigar potencialidades de inserções de novas construções,

37 Notas de aulas da disciplina AUT 5832 – Pedagogia aplicada ao ensino de arquitetura e
urbanismo ministrado pelo prof. Dr. Wilson Ribeiro dos Santos Jr. sob o tema: O ensino atual de
Arquitetura e Urbanismo: relato da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da CEATEC – PUC –
Campinas no dia 16.09.2009.
38 Dados obtidos na palestra proferida pelo prof. Dr. Dr. Wilson Ribeiro dos Santos Jr. Ibidem.
Para o conhecimento de todas as disciplinas concernentes a estrutura dada: Disponível em
<http://www.puc-campinas.edu.br/graduacao/cursos/curso.aspx?curs=8> Acesso 23 jan.2012.
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ampliações e renovações, respeitando o existente, preservando a memória,
adequando e incorporando novos espaços39.

Observa-se que a disciplina é de cunho prático, em que os
conceitos essenciais a serem apreendidos como teoria e história do restauro,
a história da preservação no Brasil e no mundo, o patrimônio tangível e o
intangível – entre tantas outras proposições a versar sobre o campo disciplinar
do restauro –, não são apresentados de forma explícita. Esses conhecimentos
são, no entanto, fundamentais e sem eles a prática pode apropriar-se de
respostas projetuais equivocadas (por não respeitar os aspectos documentais,
de composição, materiais, memoriais e simbólicos das obras ou conjunto de
obras), gerando várias imprecisões e ambiguidades; o aluno deveria, antes
de pôr em prática qualquer solução, problematizar as questões e se pautar
na fundamentação teórica e no rigor metodológico (que se estruturaram ao
longo de vários séculos de experimentações, formulações teóricas, propostas
legislativas e de ensino) que o campo exige.
O conteúdo explorado versa, segundo Braga, sobre a introdução
das questões referentes ao patrimônio, conservação, projetos de intervenção
e legislação, trabalhando através das cartas patrimoniais. Após a explanação
desses conteúdos são desenvolvidos as praticas projetuais.
Um ponto fundamental a ser destacado, que não se limita à
instituição ora analisada, é a maneira insuficiente com que os cursos abordam
conceitos referentes à restauração, não sabendo ao certo como oferecer tais
conteúdos. Muitos cursos, em seu plano programático, expõem unicamente
as Cartas Patrimoniais, compreendendo que são auto-explicativas e que os
princípios nelas expostos podem ser aplicados diretamente (sem análise
crítica e sem mediação teórica) nas práticas projetuais. Existe falta de clareza,
principalmente no que se refere ao papel das diversas Cartas Patrimoniais,
que são tratadas como se constituíssem um conjunto homogêneo e coerente,
quando, na verdade, têm diferentes origens e destinações e várias proposições
conflitantes. As cartas só podem ser interpretadas de maneira rigorosa em

39 Agradeço a gentileza da Profa. Dra. Maria Cristina Schicchi em esclarecer diversas questões
do ensino da disciplina Projeto e Patrimônio: Técnicas Retrospectivas, e por indicar o contato
da Profa. Ms. Paula Marques Braga. Esses dados foram obtidos no Plano do Curso, cedido
gentilmente pela Profa. Ms. Paula Marques Braga, em que ministrou a disciplina junto com os
professores Araken Martinho e José Roberto Merlin no ano acadêmico de 2011. Evidencia-se
que não há previsão do que, ao certo, será desenvolvido em cada semestre, pois a dinâmica da
PUCCAMP é que todo semestre tem concurso interno para cada disciplina pertencente ao curso,
não sabendo quais os professores que ministrarão, porém, o que se confirma é que a disciplina
Projeto e Patrimônio: Técnicas Retrospectivas é de cunho prático.
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relação aos postulados teóricos do campo e seus desdobramentos40 ao longo
do tempo, procurando entender o momento e as razões que deram origem a
determinadas formulações; jamais deveriam ser interpretadas de maneira
isolada, como se fosse receituário a ser seguido, pois isso gera uma série de
deformações e interpretações equivocadas.
A solução dada às demandas e às exigências contemporâneas
requer, antes de tudo, uma série de argumentos fundamentados em análises
criteriosas e multidisciplinares, tanto para uma única obra, quanto para um
conjunto de obras, em que as análises, formulações teóricas e o método a ser
aplicado formam um quadro de referência geral importantíssimo e incontornável
que oferece bases para o processo projetual41. Portanto, a disciplina, deveria
contemplar os instrumentos teórico-críticos, em primeira instância, para que
depois se definam os técnico-operacionais, para não recair num pragmatismo
chão que pode ir contra os próprios objetivos da preservação.
Carbonara enfatiza que para se trabalhar com o restauro
– entendido em suas numerosas complexidades –, deve ser delineado um
projeto apurado, que apreenda, através de rigoroso método, pautado por
exaustiva pesquisa, a realidade que cada intervenção exige, dando uma
resposta apropriada à circunstância em exame42. Esse processo oferece
princípios informadores, desde que tenhamos a capacidade de interpretá-los
e compreendê-los – no sentido mais profundo da arquitetura e da linguagem
técnica – ao percorrer, criticamente, a obra do momento de sua concepção até
como a encontramos hoje. Por essa razão o arquiteto-urbanista necessita de
sólida formação no âmbito da graduação para que tenha consciência ao atuar
num ambiente consolidado, provido de valores historicizados ao longo do tempo.

40 KÜHL Beatriz Mugayar. Notas sobre a Carta de Veneza. In. Anais do Museu Paulista, 2010,
vol.18, n.2, pp. 287-320. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/anaismp/v18n2/v18n2a08.pdf>
Acesso em: 16 junho 2011.
41 KÜHL, Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio Arquitetônico...op. cit. 2008. p.273.
42 CARBONARA, Giovanni. Note sulla formazione e sul ...op.cit., 2011. p. 143.
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3.4. Curso de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Paulista . (CAU–UNIP)

O curso de Arquitetura e Urbanismo principiou, em 1990, na
cidade de São Paulo. A partir de 1995, houve o reconhecimento do seu currículo
e foram criados “campus avançados” pelo interior do Estado contemplando as
cidades de Araçatuba, Assis, Bauru, Campinas, Jundiaí, Limeira, Ribeirão Preto,
Santa do Parnaíba, Santos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São
Paulo e Sorocaba, totalizando, atualmente, 17 unidades que oferecem o ensino
de Arquitetura e Urbanismo. A Universidade Paulista é mantida e administrada
por iniciativa privada, sendo, portanto, segundo a legislação existente, particular.
A estrutura didática do curso é dividida em 10 semestres,
resultando em 3600 horas e disponibilizando 115 a 230 vagas, dependendo
do campus em questão, totalizando 2990 vagas em todo o Estado, o que
corresponde a 25% de vagas disponíveis em São Paulo, como se pode ver na
tabela abaixo:
CURSOS DE ARQUITETURA E
URBANISMO

CATEGORIA

CARGA
HORÁRIA

VAGAS
DISPONÍVEIS

CIDADES

1. Universidade Paulista – UNIP –
Campus Anchieta

Particular

3600
horas

230

São Paulo

2. Universidade Paulista – UNIP –
Campus Chácara Santo Antonio

Particular

3600
horas

230

São Paulo

3. Universidade Paulista – UNIP –
Campus Marquês de São Vicente.

Particular

3600
horas

115

São Paulo

4. Universidade Paulista – UNIP –
Campus Mirandópolis

Particular

3600
horas

115

São Paulo

5. Universidade Paulista – UNIP –
Campus Vila Guilherme

Particular

3600
horas

115

São Paulo

6. Universidade Paulista – UNIP

Particular

3600
horas

230

Araçatuba

7. Universidade Paulista – UNIP

Particular

3600
horas

230

Assis

8. Universidade Paulista – UNIP

Particular

3600
horas

115

Bauru

9. Universidade Paulista – UNIP.

Particular

3600
horas

230

Campinas

10. Universidade Paulista – UNIP

Particular

3600
horas

230

Jundiaí

11. Universidade Paulista – UNIP

Particular

3600
horas

230

Limeira

12. Universidade Paulista – UNIP

Particular

3600
horas

115

Ribeirão
Preto

13. Universidade Paulista – UNIP

Particular

3600
horas

115

Santana do
Parnaíba

14. Universidade Paulista – UNIP

Particular

3600
horas

230

Santos

15. Universidade Paulista – UNIP

Particular

3600
horas

230

São José dos
Campos
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16. Universidade Paulista – UNIP

Particular

3600
horas

115

São José do
Rio Preto

17. Universidade Paulista – UNIP

Particular

3600
horas

115

Sorocaba

Total

2990

Tabela desenvolvida pela autora através dos dados do MEC. Fonte: http://emec.mec.gov.br/
Objetivos do Curso
O curso de Arquitetura e Urbanismo tem como objetivos principais:
1) promover vivência e desenvolver a consciência das relações entre os
espaços edificados e os variados e complexos espaços urbanos e sociais
em que aqueles devem integrar-se;
2) estimular a criatividade em relação à organização de tais espaços;
3) aprofundar o estudo dos fundamentos culturais, históricos e
socioeconômicos da profissão, e,
4) propiciar as simulações de sólidos conhecimentos dos meios técnicos
de execução, aplicados e consolidados na prática projetiva. Em síntese, o
curso forma profissionais aptos a conceber os espaços físicos da paisagem
urbana, das edificações e dos objetos, modelos e detalhamentos.
Atividades Principais
»» Projetar casas e edifícios funcionais e confortáveis (edificação e
construção);
»» planejar construções de cidades, bairros e espaços comunitários (projeto
urbano);
»» reestruturar prédios históricos (pesquisa e preservação do patrimônio);
»» criar objetos e componentes da construção (desenho industrial);
»» projetar praças, parques e jardins (paisagismo e ambiente);
»» elaborar projetos de conforto ambiental de grandes espaços, como
shopping centers, indústrias e edifícios em geral43.

A disciplina correspondente ao campo disciplinar do restauro
é Técnicas Retrospectivas, subdividida em Teoria e Prática, sendo 30 horas/
aulas voltadas à Teoria e 30 horas /aulas ao Projeto. Esse binômio, teoriaprática, será implantada a partir do ano acadêmico de 2012. As análises aqui
feitas, portanto, serão voltadas apenas à disciplina teórica44, que era até então
vigente na estrutura didática.

43 Disponível em <http://www.unip.br/ensino/graduacao/tradicionais/exatas_arq_urbanismo.
aspx> Acesso em 25 jan.2012.
44 Agradeço a gentileza da Profa. Dra. Ana Villanueva em disponibilizar o Plano de Ensino, ano
acadêmico de 2011 do curso de Arquitetura e Urbanismo, campus Campinas.
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Primeiramente, o curso é voltado para a reestruturação de
prédios históricos. Reestruturar significar reformular em novas bases estruturais;
reorganizar45. O curso não é voltado de modo mais direto ao campo disciplinar
do restauro, mas, sim, a práticas projetuais em preexistências. Ressalta-se que
a Universidade Paulista conta com 17 cursos de Arquitetura e Urbanismo; não
foram disponibilizados os conteúdos referentes a cada campus, e, portanto,
não se sabe ao certo o conteúdo das outras unidades.
Contudo, a disciplina ministrada no campus Campinas, abarca
temas da disciplina de restauro, abrangendo temas que se referem à percepção
do ambiente construído preexistente, oferecendo aos alunos instrumentos para
enfrentar os problemas que serão colocados na prática projetual.
EMENTA
Introduz as questões relativas ao patrimônio cultural e reflete sobre a
problemática da sua preservação, pautada por conceitos e procedimentos
de restauro, reabilitação e conservação de edifícios, ambientes urbanos e
rurais, de interesse histórico ou de referência cultural.
OBJETIVOS GERAIS
Estabelecer os vínculos da história da cultura, expressa especialmente nas
artes, arquitetura e urbanismo, com a constituição do patrimônio cultural.
Introduzir a história e as teorias próprias do patrimônio cultural e da
preservação voltadas ao ambiente construído em constante transformação,
onde atua o arquiteto e urbanista.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Fornecer ao aluno as ferramentas adequadas para a identificação e a
seleção de valores constituintes do patrimônio cultural, e os procedimentos
específicos à fundamentação de pesquisas e elaboração de projetos de
preservação.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Conceitos fundamentais;
2. Constituição do patrimônio cultural;
3. Patrimônio arquitetônico e urbanístico;
4. Introduções à legislação do patrimônio: instrumentos legais e cartas
patrimoniais;
5. História e teorias do patrimônio e da preservação: séculos XIX, XX-XXI;

45 Reorganizar significa organizar novamente,física ou moralmente,introduzindo melhoramentos
e inovações; reestruturar. In. Dicionário Eletrônico Houaiss da língua portuguesa.
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6. A experiência brasileira46.

Evidencia-se, no entanto, uma questão importante a ser
apontada, nesse caso. Embora a disciplina abranja o arcabouço teórico-crítico
pertinente ao campo, há um número reduzido de horas/aulas na estrutura
didática do curso, não sabendo ao certo se o aluno consegue assimilar, de fato, o

46 Dados obtidos no Plano de Curso cedido pela Profa. Dra. Ana Villanueva. São divididos em 12
módulos:
1. Modalidades de intervenção; O patrimônio como forma de comunicação social, econômica e
política – introdução à problemática; Patrimônio Cultural e ambiental; Patrimônio uma questão
de valor. Patrimônios materiais, imateriais, ecológicos, ambientais, iconográficos. Exemplos de
bens patrimoniais tombados pelo CONDEPHAAT. Conceito de história.
2. Patrimônio uma questão de valor. O que preservar? Por que preservar? e Como preservar?
Conceitos de memória, história, documento monumento: materiais da memória.
3. Panorama Geral sobre as intervenções em edificações pré-existentes: O surgimento dos
Movimentos de Preservação e Restauração de Monumentos; As intervenções em edifícios préexistentes na Europa – Itália e França durante os séculos XVIII e XIX.
4. Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural – algumas reflexões sobre a evolução
das teorias de restauro. Restauração X Conservação? Viollet Le Duc / John Ruskin.
5. O Processo Histórico do Conceito de Bem Cultural e Ambiental: da tutela a conservação
integrada. PARTE I – Panorama Europeu – século XIX, Camillo Boito e Alois Riegl.
6. O Processo Histórico do Conceito de Bem Cultural e Ambiental: da tutela a conservação
integrada. PARTE II – Panorama Europeu – século XX; Revolução Industrial; Gustavo Giovannoni;
Carta de Atenas de 1931-1933; Cesare Brandi.
7. O Processo Histórico do Conceito de Bem Cultural e Ambiental: da tutela a conservação
integrada. PARTE III – A caminho de uma política de preservação cultural e ambiental; UNESCO
– Patrimônios da Humanidade; Carta de Veneza de 1964 e outras cartas patrimoniais brasileiras
e internacionais.
8. Tendências do século XX – A conservação do patrimônio histórico – a ligação da tradição com a
modernidade. Carlo Scarpa, Leoh Ming Pei e outros.
9. Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural no Brasil – surgimento de uma política
de preservação nacional; Panorama Brasileiro – século XX, abordagem histórica; As primeiras
iniciativas; O movimento preservacionista; Os modernistas - Mário de Andrade / Gustavo
Capanema / Rodrigo Melo Franco de Andrade/Lúcio Costa.
10. O movimento preservacionista no Brasil; O movimento Modernista e o Patrimônio. Os
Modernistas em Minas Gerais. A criação do SPHAN. Decreto lei nº 25 e o anteprojeto de Mario de
Andrade. O inventário do Patrimônio Histórico e Artístico. Os juízos de valor; A atuação do IPHAN
– Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional.
11. A preservação do patrimônio cultural no Brasil a partir da década de 1980. O patrimônio no
Brasil: A fase Moderna. A unificação da política federal de preservação: a fusão IPHAN/PCH/CNRC.
A política federal nos anos 70 e 80. Os novos valores incorporados nos processos de tombamento.
A incorporação de outros valores no processo de tombamento. Órgãos municipais e estaduais. A
atuação do IPHAN. Preservação no Município de São Paulo – aspectos históricos, construção de
uma política municipal. Os envolvidos na preservação do patrimônio.
12. Os Planos Diretores e políticas do patrimônio. As novas possibilidades colocadas pelo Estatuto
da Cidade para a preservação do patrimônio.
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conteúdo apresentado. Se o conteúdo é oferecido, mas os estudantes não estão
em condições de assimilá-lo pela carga horária ser muito restrita e condensada,
os profissionais egressos poderão perpetrar notáveis e irreparáveis danos
ao ambiente construído preexistente, por não absorver e apreender, de modo
coerente, os fundamentos do campo em questão.
Esse fato foi notado nos Trabalhos Finais de Graduação
(TFG), em que houve a participação da autora em bancas examinadoras, como
membro externo, no final de 201147. No que se refere aos estudos históricos e
levantamentos de dados relativos aos objetos, as pesquisas foram desenvolvidas
de maneira correta; contudo, não foi possível verificar, nas propostas, em nenhum
momento, a presença dos ensinamentos apresentados pela disciplina Técnicas
Retrospectivas. As soluções projetuais distorceram os objetos em questão,
pois levaram a uma deformação do bem em relação às várias condicionantes
e determinantes, resultando no seu aniquilamento como edifícios históricos;
a ênfase é no novo uso, cujo programa foi desenvolvido de forma incompatível
com as características da preexistência e na inserção dos novos elementos.
Como bem explicitou Kühl, em que essa atitude, recai-se, frequentemente,
num empirismo cego e pedestre que parte unicamente do bem, o que acaba por
justificar qualquer postura, pois todos os casos se tornam exceção48.
As escolhas operacionais deveriam ser justificadas à luz das razões e
dos objetivos da preservação e feitas como conseqüência da análise dos
princípios de intervenção em relação a cada um dos casos, pois toda obra
tem uma configuração que lhe é própria, assim como seus materiais e seu
particular transcurso ao longo do tempo. Desse modo, seria necessário
partir de uma via deduzida de princípios éticos e científicos – que derivam
das razões por que se preserva – para depois se voltar para o objeto em
suas particularidades e por isso a insistência em discutir conceitos e
metodologia49.

Um ponto a ser observado em relação ao que foi acima dito é
que o curso não considera restauro como ato projetual, não sendo permitindo
que o Trabalho Final de Graduação (TFG) seja voltado ao campo em questão;
obriga-se, pois, ao desenvolvimento de um projeto “novo”, não importando se
o que havia no local era um bem cultural. Entretanto, os conteúdos deveriam
ser abordados, enfatizando os aspectos do tecido preexistente, para que, os
alunos tenham mecanismos norteadores que deem suporte suficiente para
desenvolver um bom projeto de arquitetura.

47 Os trabalhos avaliados foram: “Centro Cultural de Jaguariúna” da aluna Naiara Rosin, “Parque
Cultural Estação do Samba” da aluna Claudia Silva Carvalho de Sá e “Centro de Memória de
Campinas” da aluna Carina Nunes.
48 KÜHL Beatriz Mugayar. Ética e Responsabilidade... op. cit., 2009. p.3.
49 Grifo nosso. Ibidem. pp.3-4.
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Percebe-se, portanto, a urgência de um diálogo entre os
conteúdos ministrados e a carga horária disponível, e verificar se, de fato, o
conhecimento é absorvido pelos estudantes. Seria interessante que o restauro
arquitetônico fosse encarado pelo que realmente é: um componente importante
da produção arquitetônica; e que o projeto de restauro seja baseado nos
fundamentos do campo para que não ocorra a aniquilação do bem que passará
por intervenção, ou do ambiente construído preexistente. É de suma importância
essa reflexão, visto que o referido curso tem uma responsabilidade grande no
ensino de Arquitetura e Urbanismo, por deter 25% das vagas disponíveis no
Estado de São Paulo, e colocar, todos os anos, um número considerável de
profissionais no mercado de trabalho.
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3.5. Considerações sobre os cursos analisados e sobre a formação do
arquiteto para a preservação

Algumas das questões apontadas acima a respeito dos
cursos escolhidos para análise – a falta de articulação entre os conhecimentos
oferecidos em várias disciplinas, a simplificação de conteúdos, a falta de
fundamentação teórica, a insuficiência de instrumentos metodológicos e
práticos, a não-repercussão dos ensinamentos teóricos em exercícios práticos
– podem ser estendidas a outras escolas que formam arquitetos-urbanistas em
todo o país. Isso não significa que alguma tenha todos os problemas apontados,
mas as dificuldades aparecem em maior ou menor grau nas variadas escolas.
A obrigatoriedade dos conteúdos relacionados à preservação
do patrimônio cultural, e em seu rebatimento na prática de intervenções – o
restauro arquitetônico – é relativamente recente no Brasil, e veio acompanhada
de uma série de problemas conceituais apontados em capítulos anteriores.
Procuramos mostrar as contradições de determinadas proposições que
aparecem em nosso aparato normativo, que denotam a falta de um conhecimento
mais apurado dos referenciais teóricos e metodológicos do campo disciplinar
do restauro.
Nesse contexto, seria quimérico esperar que nossas escolas
tivessem os ensinamentos relacionados ao campo perfeitamente bem
estruturados. Importantes passos, porém, já foram dados, mas ainda é preciso
caminhar para formar profissionais que recebam, de modo articulado, em
seu percurso de graduação, os instrumentos necessários para uma prática
profissional bem fundamentada no campo.
Ao longo desta tese foram feitas relações com o panorama
italiano, por ser o país com larga tradição no campo do restauro – dos bens
culturais em geral e do patrimônio arquitetônico em particular – tanto em seus
aspectos teóricos, quanto na sua aplicação prática. Ademais, é o país em que
o ensino dessa temática está entre os mais estruturados no mundo, com um
percurso de formação que se mostra de grande interesse para ser analisado e
adaptado à nossa tradição de formação de arquitetos-urbanistas.
A estruturação é clara: disciplinas de fundamentação em
variados campos do conhecimento que oferecem instrumentos mais amplos
para apreender as múltiplas problemáticas relacionadas à Arquitetura e ao
Patrimônio Cultural, associadas a aspectos específicos do restauro (teoria
e história do restauro, alguns instrumentos metodológicos e operacionais) e
uma disciplina de projeto que permite articular esses conhecimentos – como
estudos históricos, levantamento métrico, exame de estruturas, materiais e
patologias, problemas teóricos – através de um caso prático.
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A partir dessa estruturação poderíamos pensar numa
articulação mais adequada de nossas grades curriculares. Um ponto essencial
está no fato de o exercício prático ser entendido, na Itália, como exercício
de projeto arquitetônico de restauro. É necessário reafirmar que projeto de
restauro arquitetônico é projeto de arquitetura e, portanto, está relacionado
com a produção arquitetônica contemporânea de um dado ambiente cultural50,
isso, como vimos, não é assim tão óbvio em muitas faculdades brasileiras, em
que não se entende o projeto de restauro como projeto de arquitetura.
Se for um “verdadeiro” projeto de restauro arquitetônico, é um
projeto que possui particularidades em relação ao projeto “do novo”, justamente
por se relacionar a uma preexistência de interesse para a preservação. Os
fatores que motivam a preservação do bem – que derivam de razões culturais,
científicas e éticas, como apontamos anteriormente – devem ser levados em
conta na intervenção que exija, portanto, respeitar os aspectos materiais e de
conformação da obra como estratificada ao longo do tempo, utilizando como
baliza os princípios fundamentais que regem a restauração, justamente para
que ocorra esse respeito. Isso implica saber usar os recursos criativos de
maneira socialmente responsável, em favor da efetiva preservação do bem, e
não em seu detrimento.
Como aponta Carbonara, o projeto de restauro não é
simplesmente um projeto em um edifício ou contexto historicizado, é um
projeto para a obra ou contexto de interesse para a preservação51. A diferença
de abordagem entre essas duas atitudes é abissal. Esse é um ponto central no
ensino de projeto para a preexistência de interesse cultural: nesses exercícios
projetuais, quando são realizados, os bens, em geral, são considerados
apenas como o “local” em que se projeta a intervenção, e não como algo que
oferece os dados essenciais para balizar o próprio projeto. A ênfase tem sido a
“manifestação do novo”, em si e por si, como protagonista absoluto, e não uma
proposta para preservar o bem.

50 Na Itália, o restauro é parte importantíssima da produção arquitetônica, com méritos
reconhecidos internacionalmente. Em comparação com outro país europeu, a Espanha, por
exemplo, que é um dos expoentes da produção contemporânea, não há a mesma consistência
nas intervenções em obras preexistentes. Como mostrou a professora Ascensión Hernández
Martínez da Universidade de Zaragoza, na Espanha, em conferência proferida na FAU-Maranhão
(Conferência: Tendências do Restauro Contemporâneo na Espanha realizada no dia 12.12.2011),
existem projetos belíssimos e respeitosos, mas também intervenções que desfiguram por
completo os bens culturais, desrespeitando, inclusive, a lei de proteção de patrimônio do país. Ou
seja, a ênfase, inclusive no ensino, na Espanha, exclusiva no projeto “do novo”, mesmo que o “novo’
seja de interesse, não assegura o respeito pelo bem cultural.
51 CARBONARA, Giovanni. Avvicinamento al Restauro – teoria, storia, monumenti. Milano: Liguori
Editore, 1997. p. 394.
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Roberto Pane já evidenciava essas questões há décadas, ao
preconizar que os projetos devam ser subordinados ao um objetivo comum
– no caso dos bens culturais, transmiti-los da maneira mais íntegra possível
ao futuro, levando em conta aquilo que motiva a preservação –, algo que exige
colaboração de todos os setores, inclusive dos arquitetos-urbanista, que ele
afirma ter dificuldade de entender isso, pois “com muita frequência asserem
o culto da personalidade e a irresponsabilidade social” 52. Infelizmente, os
exercícios realizados em várias de nossas escolas têm reforçado esse perfil
pouco almejável do arquiteto-urbanista.
Seria de interesse, pois, oferecer em nossos currículos
os conteúdos de fundamentação necessários, as bases conceituais e
metodológicas do restauro e articulá-los, de modo socialmente responsável,
por meio de um exercício projetual alicerçado no respeito pelos bens. O intuito
é que o profissional tenha os instrumentos críticos necessários para analisar
as situações que se apresentam, para entender variados problemas envolvidos
com a preservação, inclusive aqueles de natureza política e econômica, para
examinar os projetos de intervenção que são realizados e para elaborar suas
propostas com sólido embasamento cultural.

52 PANE, Roberto. Attualità e Dialettica del Restauro. [antologia a cura di Mauro Civita]. Chieti:
Marino Solfanelli, 1987. p. 199.
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Ao longo da trajetória desses anos de doutoramento, alguns
ajustes foram feitos em relação ao direcionamento e às hipóteses levantadas no
começo desta pesquisa. O intuito inicial era comprovar, através de casos práticos
de intervenção de arquitetos-urbanistas saídos das principais escolas, que, na
graduação, a abordagem insuficiente de temas relacionados à preservação de
bens culturais em geral, e ao restauro arquitetônico em particular, estaria na
base de intervenções problemáticas, por não respeitar a obra em seus aspectos
documentais, em sua configuração, em seus aspectos materiais. No entanto,
a obrigatoriedade dos conteúdos de preservação no curso de graduação,
sumarizados na problemática dicção Técnicas Retrospectivas, é ainda muito
recente, e os arquitetos-urbanistas que passaram por essa formação ainda não
produziram um conjunto significativo de intervenções em bens culturais para
que se possa realizar uma análise rigorosa dos resultados dessa formação.
Desse modo, a pesquisa foi reorientada para a análise dos
currículos das escolas em relação àquilo que são os referenciais teóricometodológicos e técnico-operacionais do campo disciplinar do restauro. O que
foi possível comprovar por meio das análises realizadas – e isso terá graves
consequências para os bens culturais – é que, no geral, não há uma efetiva
compreensão das características do restauro como campo disciplinar e dos
instrumentos que lhe são próprios; a formação que está sendo oferecida
aos futuros arquitetos-urbanistas é, desse modo, no geral, insuficiente para
abordar os problemas extremamente complexos colocados por obras e por
ambientes de interesse para a preservação, que exigem preparo e consciência
da necessidade de trabalhar de maneira fundamentada e por meio de processos
multidisciplinares.
Justamente essa lacuna na formação, a ausência de um
instrumental mais adequado e de uma “consciência histórica e cultural” faz com
que o arquiteto-urbanista não tenha instrumentos adequados para entender
as obras de maneira plena – em seus aspectos materiais, de conformação,
documentais, memoriais e simbólicos –, e dessa forma, ter alicerces seguros
para conduzir sua ação segundo uma sólida deontologia profissional e para
ter argumentos, inclusive, para se contrapor à especulação (imobiliária,
política, etc.) e poder contribuir de maneira socialmente responsável para a
preservação. Infelizmente, essa falta de consciência do profissional arquitetourbanista que ainda prevalece no Brasil – e que continuará a prevalecer se a
formação permanecer deficitária – prosseguirá como uma das causas da falta
de consistência de grande parte das intervenções aqui realizadas em bens
culturais.
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A pesquisa realizada foi sempre acompanhada por numerosas
indagações e questionamentos que permitiram tecer algumas considerações
para que se introduza essa “consciência” no ambiente de formação do arquitetourbanista no Brasil, de modo mais efetivo. Claro que se trata de uma primeira
análise de uma temática recente, que deverá ser verificada ao longo dos anos
na prática.
Um dos pontos cuja discussão consideramos essencial
é o conteúdo adequado para a disciplina; um ponto correlato e de grande
importância, que não aparece nas exigências normativas de maneira clara, é
a qualificação do profissional responsável por essa disciplina específica. Esse
dado é de fundamental importância, pois somente um docente qualificado,
que domine os instrumentos do campo disciplinar, poderá transmitir aos
estudantes, os conhecimentos basilares e promover interpretações pertinentes
do instrumental do campo, uma vez que, como mostramos, há conceitos
ambíguos no próprio aparato legislativo brasileiro, o que pode resultar em ações
completamente contraditórias entre si (e contrárias à preservação).
Há uma prática generalizada em muitas escolas, para a
contratação de docentes, que considera ser suficiente ter o titulo de arquiteto
para ensinar História, Teoria e Projeto, assim como há uma tendência em
aceitar que o trabalho em escritório seja um treinamento suficiente para
a docência. A prática, por si só, não qualifica para o ensino. Trata-se de uma
discussão muito mais ampla sobre a qualificação de docentes para o ensino
superior, mas acreditamos firmemente que, para ensinar qualquer um dos
vários temas envolvidos na formação do arquiteto-urbanista, é necessário um
aprofundamento específico do tema em questão.
Desse modo, também devemos aferir se, de fato, os conteúdos
necessários estão sendo oferecidos em sala de aula, e de que forma os alunos
conseguem apreendê-los e aplicá-los nos exercícios projetuais realizados,
nas variadas disciplinas da graduação, de maneira coesa e pautados pelos
referenciais teórico-críticos, e que as escolhas das soluções técnicas sejam
adequadas ao fabricado ou tecido preexistente.
A restauração deveria ser, necessariamente, uma prática
imbuída dos postulados teóricos do campo; por conseguinte, o fazer deve estar
conceitualmente comprometido com os princípios teóricos, que devem guiar
as escolhas das técnicas adequadas1, afastando-se do empirismo pedestre.
O caminho crítico de um projeto “de conservação” ou da “perpetuação do

1 DOGLIONI, Francesco. Nel restauro – progetti per le architetture el passato. Venezia: Marsilio/
IUAV, 2008. p.12.

264

monumento” requer pesquisa e análises rigorosas, cientes das implicações
teóricas, históricas, criticas, e também técnicas, que o campo comporta, para
que as soluções adotadas sejam capazes de controlar e orientar o ato criativo
do profissional2.
Esta pesquisa mostra que os cursos de Arquitetura e
Urbanismo, de fato, oferecem a disciplina Técnicas Retrospectivas introduzida
nos projetos pedagógicos, que seguem também as demais diretrizes legais,
sendo, portanto, registrados e aprovados pelo Ministério da Educação e Cultura
(MEC). Contudo, verifica-se um aspecto grave: a existência de “conteúdos
invisíveis”; ao mesmo tempo em que existem determinados conteúdos nos
projetos pedagógicos, esses conteúdos não são, de fato, oferecidos aos
estudantes; essa é uma situação difícil de ser enfrentada por falta de meios
eficazes de fiscalização.
Outro aspecto grave que encontramos na maioria dos cursos
é a carga horária extremamente reduzida das Técnicas Retrospectivas nas
estruturas didáticas (não há exigência de carga mínima), resultado, também, do
não-entendimento da importância dessa disciplina na formação do arquitetourbanista contemporâneo. Dessa forma, dificilmente os alunos assimilarão o
conteúdo ministrado. O intuito da proposta normativa brasileira é facultar um
conhecimento teórico associado à sua aplicabilidade nos exercícios projetuais;
em nenhuma das instituições pesquisadas, porém, há, no presente, uma
articulação satisfatória.
Qual o tipo de profissional o mercado de trabalho necessita? De
maneira muito sumária, um arquiteto-urbanista que preste serviços à sociedade,
produzindo uma arquitetura social e culturalmente consciente, correta e
adequada ao lugar em que é inserida e ao tempo em que é produzida. Isso significa
produzir arquitetura de alta qualidade, exigindo capacidade do profissional de
solucionar os complexos problemas a serem enfrentados. Um dos problemas do
restauro arquitetônico é entendê-lo, de fato, como projeto de arquitetura.
É necessário, e com certa urgência, que as atenções se
voltem à formação desse profissional, a pensar minuciosamente sobre a
sua deontologia profissional, entendendo o papel que pode desempenhar na
sociedade do século XXI, exigindo uma formação de excelência para que tenha
instrumentos para entender e evidenciar as carências e problemas do contexto
contemporâneo, e se colocar de maneira crítica e responsável perante eles,

2 CARBONARA, Giovanni. Note sulla formazione e sul ruolo dell’architetto “restauratore”. In.
Architettura d’oggi e restauro – un confronto antico-nuovo. Torino: UTET – Scienze Tecniche, 2011.
p.144.
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tornando-se um profissional comprometido com a cidade e com o ambiente,
inclusive o preexistente.
No Brasil, os temas de preservação foram considerados
tardiamente como de interesse no âmbito da graduação; e, depois, foram
implantados de maneira até certo ponto apressada, sem uma discussão dos
conteúdos adequados e de interesse para o país. Muitos dos “protagonistas”
dessa implementação foram arquitetos-urbanistas, que, apesar de atuarem
na prática em edifícios de interesse cultural, não tem conhecimento sobre a
existência do restauro como campo disciplinar autônomo e, muitas vezes, nem
curiosidade em relação a instrumentos existentes que possam servir de baliza
para a atuação em edifícios e áreas já consolidadas.
Alguns problemas enfrentados no trato dos bens culturais
foram elencados: os conhecimentos vagos em relação ao que seja o restauro,
interpretados, em geral, pelo “senso comum”, tanto pela sociedade quanto pelos
agentes públicos e profissionais atuantes na área, e não a partir dos referenciais
do campo disciplinar; a fragilidade da formação profissional; a falta de uma
verdadeira crítica arquitetônica contemporânea; a ausência de entendimento
sobre a teoria e a historiografia; os problemas em entender a conformação
do bem e, por conseguinte, em encontrar uma destinação adequada; as
Intervenções Cosméticas, voltadas principalmente às fachadas e que não
enxergam o organismo como um todo; a falta de identificação sistemática (e
contínua) daquilo que são os bens culturais, por meio de pesquisas, catalogação,
registros e inventários (instrumentos importantíssimos para a compreensão
do tecido urbano preexistente); falta de estudos que permitam entender a
estratificação do território, essencial para desenvolver o projeto urbano; falta de
conhecimento e/ou de compreensão dos instrumentos teóricos consolidados,
que não repercutem na prática projetual.
Por se tratar de campo extremamente complexo, o conteúdo
necessário para um maior domínio não pode ser contido, todo, na graduação, que
deve ser voltada, essencialmente, para a sensibilização e para a apresentação
das bases teórico-metodológicas e sua repercussão em exercícios projetuais.
Esse conhecimento deveria, depois, ser consolidado, por meio de uma formação
continuada, especialização ou mestrado profissionalizante. Mas é essencial
que se forme, na graduação, um arquiteto-urbanista com alicerces sólidos.
Percebe-se a necessidade de uma reavaliação da formação
do arquiteto e uma reestruturação dos conteúdos pedagógicos das escolas
de Arquitetura e Urbanismo, visto que os profissionais estão “saindo” das
universidades diretamente para o mercado de trabalho, muitas vezes sem
conhecimento adequado para atuar em alguns campos para os quais,
legalmente, tem atribuição profissional.
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O cerne é a formação e a educação para preparar
profissionais e operadores, em todos os níveis, que sejam conscientes de
suas responsabilidades; no trato de bens culturais é importante que se tenha
consciência, também, que o trabalho é sempre pesquisa, cuidado no executar e
que exige um contínuo aprofundamento.
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