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RESUMO
ANÁLISE ESTRATIGRÁFICA
UMA CONTRIBUIÇÃO AO PROJETO DE RESTAURO

O monumento histórico normalmente constitui-se por acúmulos de estratos, mudanças
advindas de novas construções ou demolições que se sucedem no tempo e deixam marcas
e testemunhos materiais. E é como tal que, do ponto de vista da ciência, cultura e ética,
deverá ser compreendido. Isso faz com que seja imprescindível o domínio da estratigrafia
pelos agentes que lidam com o patrimônio cultural. A estratigrafia ou análise estratigráfica
abrange o estudo da estratificação, ou seja, o estudo das ações construtivas e destrutivas
em um edifício. Contudo, no Brasil, a sua utilização ainda é incipiente, pouco difundida.
A grande maioria dos profissionais utiliza apenas a microestratigrafia para as pinturas
murais e não usa o método consolidado para edifícios com e sem revestimento. Por isso, o
objetivo geral deste trabalho consiste numa apresentação e também numa reflexão sobre
essa ferramenta de origem arqueológica como um dos instrumentos primordiais para
projeto e obra de Restauro. A compreensão e reflexão com relação ao tema são alcançadas
a partir de pesquisa bibliográfica na qual se analisam as experiências em andamento nos
principais centros de estudo localizados na Itália e Espanha. A dissertação está dividida em
quatro capítulos: o primeiro esclarece conceitos ligados à análise estratigráfica; o segundo e
terceiro capítulos abordam a metodologia de aplicação desta ferramenta (sendo o segundo
para edifícios sem revestimento e os métodos de datação e o terceiro para os edifícios com
revestimento); o quarto capítulo tem o importante papel de abordar questões conceituais,
técnicas e metodológicas do projeto de restauro a partir de casos concretos e, dessa forma,
demonstrar que não basta apenas conhecer, mas saber o que fazer com este conhecimento.
Assim, esta dissertação de mestrado pretende contribuir para a divulgação do método da
estratigrafia no Brasil ao agrupar experiências internacionais significativas para a reflexão
e a inovação das tradicionais condutas de conhecimento do edifício. Deve-se deixar claro
que tal contribuição seria muito útil para formação de equipes especializadas e para
instigar futuras pesquisas.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural, Restauro, Arqueologia da Arquitetura, Estratigrafia.

ABSTRACT
STRATIGRAPHIC ANALYSIS
A CONTRIBUTION TO THE RESTORATION PROJECT

The historical monument is constituted by the juxtaposition of layers, changes that came
from new constructions or demolitions, which succeed over time. They constitute material
testimonials and impressions which must be comprehended through the perspectives of
scientific, cultural and ethical studies. For so, the knowledge of Stratigraphy by cultural
heritage specialists is indispensable. Stratigraphy – or Stratigraphic Analysis –consists
of the study of constructive or destructive actions in a building. However, in Brazil, its
use remains incipient and not widely disseminated. The majority of professionals applies
microstratigraphy mostly to wall paintings, rarely using the broader and consolidated
technique to coated or uncoated buildings. Therefore, it is the general objective of
this work not to only make a presentation of Stratigraphy, but also to reflect upon this
archaeological-based tool as a prime instrument for a restoration project and a field work.
The understanding and reflection are based on bibliographical research, in which ongoing
experiences from the main Italian and Spanish study centers are analyzed. This piece
is divided in four chapters: the first clarifies stratigraphic analysis concepts; the second
and third chapters approach the methodology and its application as a tool (the second
chapter comprises uncoated buildings and dating methods; whereas the third one is about
coated buildings); the fourth chapter brings forth the importance of discussing restoration
project concepts, techniques and methods, by using concrete cases in order to perceive
the need of not only knowing the theoretical concepts, but also understanding how to
apply them. This thesis intends to help disclosing the stratigraphic method in Brazil by
gathering significant international experiences with the aim of stimulating reflection and
innovation regarding traditional aspects in building interventions. It is important to stress
that such contribution would be very useful in professional formation and in stimulating
future researches.

Key-words: Cultural Heritage, Restoration, Archaeology of Buildings, Stratigraphy.
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INTRODUÇÃO

A escolha do tema desenvolvido nesta dissertação foi motivada por um interesse pessoal.
Há muito tempo minha trajetória como estudante e profissional na área de preservação
do patrimônio arquitetônico depara-se com questões relacionadas à análise estratigráfica.
Esta experiência resultou inevitavelmente no desenvolvimento desta dissertação.
O primeiro contato com o assunto deu-se em 2002, no âmbito do programa de estágio do
“Canteiro Escola de Pinturas Murais” do Centro de Preservação Cultural (CPC-USP)1,
na Casa de Dona Yayá, São Paulo. Com duração de dois anos (2002 a 2003), o estágio
ensinava na prática, não apenas a técnica do restauro, mas o processo de investigação e
descoberta das camadas de pinturas, o que incluía a realização de faixas estratigráficas e
decapagem de grandes áreas. O tema da análise estratigráfica estava implícito em toda a
operação de compreensão e restauro da casa.
Coincidentemente, a matéria voltou à tona ainda durante a graduação, quando tive a
oportunidade de realizar intercâmbio através de convênio entre a Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) e Università degli Studi di Genova
(Itália)2. A análise estratigráfica foi retomada dentro da disciplina “Strumenti e metodi
dell’analisi dell’architettura storica”3 que, além das aulas teóricas, continha trabalhos
de campo, com estudo das construções do centro e da área portuária de Gênova4.
Diferentemente da Casa de Dona Yayá, as análises eram conduzidas em estruturas sem
revestimento e, por consequência, sem pinturas murais. Tratava-se de outra abordagem
de investigação, que até então desconhecia por completo.

1 Estágio realizado sob a supervisão de Regina Tirello, dentro do “Canteiro Escola de Pinturas Murais” do Centro de
Preservação Cultural (CPC-USP), órgão subordinado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. http://
www.usp.br/cpc/v1/php/wf01_inicio.php
2 Intercâmbio realizado no 1º semestre de 2005,
3 Ministrado pelas professoras Anna Boato (responsável pela seção de Arqueologia da Arquitetura do Laboratório
“Metodiche Analitiche per il Restauro e la Storia del Costruito”) e Anna Decri.
4 O exercício prático da análise se dava através do reconhecimento das técnicas construtivas, delimitação das Unidades
Estratigráficas dos muros, levantamento do tamanho de alguns tijolos (para estudos de mensiocronologia) e tentativa
de elaboração de Diagramas Estratigráficos.
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De volta ao Brasil, com as pesquisas para o Trabalho Final de Graduação (TFG), tentei
aplicar o conhecimento adquirido em um antigo engenho de cachaça5, em Paraty, Rio de
Janeiro. Embora não tenha seguido todos os passos que o método propunha por conta
dos recursos e tempo ao qual o TFG está restrito, ainda assim foi possível identificar as
principais fases construtivas da construção. Tal experiência me despertou para a utilidade
e importância que um estudo sobre o método estratigráfico poderia ter no contexto
brasileiro, pois tal método ainda é praticamente desconhecido neste país.
Outros trabalhos se sucederam, destacando-se alguns procedimentos estratigráficos
na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, São Paulo. Esta experiência prática6 foi
retratada num dos trabalhos programados intitulado “Análise estratigráfica de superfície
na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco”, como uma das etapas desta pesquisa. No
entanto, o trabalho de investigação estratigráfica não foi aprofundado, ficando incompleto,
pois se restringiu a descobrir as camadas de pinturas através da decapagem manual e não
houve cruzamento com os dados das estruturas de taipa e tijolos. Este experimento veio
corroborar a necessidade de abordagem teórico-prática nas ações preservacionistas, tal
como enfatizada nesta dissertação.
A decisão em desenvolver o TEMA da análise estratigráfica foi, desse modo, uma
consequência natural da minha formação como arquiteta. Apesar dos arqueólogos terem
elaborado os princípios fundamentais da análise estratigráfica aplicada à sedimentação
histórica, essa grande contribuição não significa que apenas eles possam usá-la. Os
operadores que intervém na matéria da obra histórica têm o direito e o dever ético
profissional de utilizar os melhores métodos à disposição, como bem observado por
Francovich (1988, p. 18).
Além disso, não existe uma figura profissional dedicada exclusivamente a esta atividade
e também não existe um roteiro definido de formação para exercê-la. Diferentes
profissionais, dependendo do percurso de pesquisa, podem investigar arqueologicamente
a arquitetura. Trata-se de um caminho entre as fronteiras da arquitetura e da arqueologia,
que adquire diferentes aspectos de acordo com quem a pratica e seus objetivos.

5 O TFG, realizado em 2006 na FAUUSP, com orientação da professora Drª Beatriz Mugayar Kühl, teve como tema o
projeto de restauro do Engenho Boa Vista - Paraty, RJ. Ver: Genovez (2007).
6 A experiência foi decorrência de um trabalho profissional na parte interna da Igreja, de fevereiro a abril de 2010.
Agradeço à Maria Aparecida Soukef Nasser por ter me dado a oportunidade de desenvolver o trabalho.
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De um lado têm-se os arqueólogos, focando nas dimensões sociais e históricas, e de outro
os arquitetos, visando um bom projeto de restauro. Devido à formação desta que escreve,
a presente pesquisa se dedicou, sobretudo, aos últimos, os arquitetos.
Diante do exposto, assumiu-se como eixo condutor da pesquisa, a preocupação com a
preservação do patrimônio arquitetônico, que se torna cada vez mais urgente no Brasil,
principalmente em relação aos critérios de intervenção. É necessária uma mudança de
mentalidade no processo de intervenção do patrimônio nacional, essencial que saibamos
que o conhecimento determina o projeto e não o projeto que determina o futuro do
edifício.
Com a atenção voltada para esta problemática, o trabalho teve como OBJETIVO esclarecer
e refletir os aspectos metodológicos e conceituais da análise estratigráfica como uma das
ferramentas a ser utilizada no conhecimento histórico do edifício. Houve também uma
preocupação com a aplicação deste instrumento em projeto e obra de restauro, em como
valorizar a riqueza de traços e indícios que toda construção carrega. É preciso aguçar
o olhar, tornando-o mais cuidadoso para com a matéria e contribuir para uma maior
abertura à realização deste tipo de estudo no Brasil.
A análise estratigráfica representa o estudo da estratificação, ou seja, o estudo das ações
construtivas e destrutivas, que traduz a estratificação em uma sequência estratigráfica,
isto é, em uma corrente ordenada de eventos. Permite o reconhecimento da história
material da edificação, o que amplia o grau de informação, complementa as fontes escritas
e iconográficas e diminui-se o risco iminente de danificar os estratos históricos, isto é, as
suas temporalidades.
Compete esclarecer que, a princípio, a análise estratigráfica não era o tema desta pesquisa.
Como parte inerente do processo de amadurecimento, foram realizadas revisões em face
de novas informações e dificuldades e, o que antes tinha como tema o que alguns chamam
de Arqueologia da Arquitetura (AA)7, mudou o foco para a análise estratigráfica, principal
ferramenta da AA. Constatou-se que, caso o tema fosse a Arqueologia da Arquitetura, seria
necessário desenvolver com igual peso de importância todos os seus instrumentos, o que
seria inviável dentro do contexto de uma dissertação de mestrado, dada a complexidade
que envolve esta matéria.

7 A Arqueologia da Arquitetura será abordada no capítulo 1, item 1.4.
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Isso causou mudanças na estrutura do trabalho, o que levou a um aprofundamento maior
dos conceitos da análise estratigráfica e ao esclarecimento da sua aplicação em edifícios
com e sem revestimento.
Importante ressaltar, ainda, que a pesquisa se restringiu à escala do edifício, ou seja, sem
adentrar nas esferas urbanas e territoriais, embora também se reconheça a relevância
dessas escalas, nas quais o método da análise estratigráfica também pode ser utilizado8.
A aplicação da análise estratigráfica no subsolo também não foi considerada, afinal
arquitetura não é subsolo. O que não quer dizer que, ao se fazer pesquisas estratigráficas
em cotas positivas, se desconsidere a história do sítio sobre o qual o monumento está
implantado.
As JUSTIFICATIVAS para o estudo do método da análise estratigráfica são várias, porém,
neste breve texto introdutório, podemos apenas apontar as quatro principais.
A primeira delas, a intervenção num edifício histórico, sobretudo, caso se trate de restauro,
nos leva obrigatoriamente à tomada de consciência cujo pré-requisito fundamental, para
um bom projeto, é possuir conhecimento profundo do objeto de intervenção.
A segunda, o exame estratigráfico oferece um instrumento concreto e eficaz para regular as
escolhas do projeto de restauro ao indicar o que e porque conservar. Muitas vezes, a partir de
traços aparentemente insignificantes, é possível extrair interpretações fundamentais para
a história do edifício. O seu significado liga-se diretamente com a história da construção,
com as suas transformações, e não com o valor estético dependente da dimensão cultural
do observador. A estratigrafia indaga a respeito das relações existentes entre as partes
materiais do edifício e constitui um indicador muito sensível às mudanças.
Em terceiro, as lacunas documentais nos arquivos textuais e iconográficos são constantes,
especialmente no Brasil. Neste contexto, a principal fonte de informação disponível passa
a ser a própria matéria do edifício, ou seja, a estrutura física consolidada ao longo do
espaço e do tempo. Principalmente quando o patrimônio não é monumental, mais frágil e

8 Sobre esse assunto, ver: Beltramo (2009, p. 20 e 89) e Francovich; Parenti (1988, p. 21-25). Interessante com relação
a esse tema é consultar um artigo que foi resultado de um trabalho prático realizado em Portugal por equipe da
Universidade de Minho: FONTES; CATALÃO; ALVES, 2010, p. 105-128. Agradeço à arqueóloga Maria de Magalhães
Ramalho pela indicação do texto.
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sujeito a transformações, pois nestes casos dificilmente existem testemunhos documentais
que possam gerar uma compreensão da edificação no tempo.
E, por último, a escassez de estudos sobre o tema nos meios acadêmicos. Até o presente
estudo, realizado com investigação em sites científicos e pesquisas bibliográficas, não
se encontraram trabalhos específicos de caráter metodológico, isto é, que analisassem o
método em si. O próprio Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),
órgão preservacionista na instância federal, na publicação do “Manual de Arqueologia
Histórica”9, ainda não considera o método da análise estratigráfica. Embora indique
prospecções de paredes, muros e fundações, suas técnicas de investigação não coincidem
com o procedimento aqui estudado.
Assim, esta dissertação de mestrado pretende contribuir para uma maior divulgação do
método no Brasil, ao agrupar experiências internacionais significativas para reflexão e
inovação das tradicionais condutas de conhecimento do edifício. Isso seria muito útil para
formação de equipes especializadas e também para instigar futuras pesquisas. Os órgãos
de preservação também seriam beneficiados, pois contariam com mais uma diretriz
fundamental de análise científica e procedimentos metodológicos mais contundentes em
projetos de restauro.
A METODOLOGIA para compreensão e reflexão do tema em voga foi alcançada a
partir de pesquisa bibliográfica nas áreas específicas e correlatas, experiências práticas
no canteiro de obras (destacadas acima) e estudos em território nacional e internacional.
Investigações nos acervos das bibliotecas da USP 10 revelaram uma escassez de material
sobre o tema, tanto na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo como no Museu de
Arqueologia e Etnologia (MAE).
A análise estratigráfica no Brasil, tanto em seus aspectos teóricos quanto práticos, tem
sido um tema pouco discutido, apesar de algumas exceções isoladas e louváveis, entre as
quais os trabalhos e textos de Regina Tirello11, Daisy Morais12 e Nadja Ferreira Santos13.

9 NAJJAR, Rosana. Manual de Arqueologia Histórica. Brasília: IPHAN, 2005.
10 As pesquisas também utilizaram o portal CAPES http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses.
11 Tirello (2008, 2007, 2006, 2002).
12 Morais (2007). O livro é fruto de pesquisa realizada para dissertação de mestrado, apresentada ao Museu de
Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (USP). Trata-se da aplicação da Arqueologia da Arquitetura em
uma antiga estação de trem em Piraju (SP).
13 Dissertação de mestrado, desenvolvida na Universidade de Pelotas, fornece um panorama nacional em relação
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Contudo, esses trabalhos não têm como objetivo principal esclarecer a metodologia que
foi retratada nesta dissertação.
Por esse motivo, este trabalho se apoiou em estudos mais consolidados, elaborados
em outros países, que tem maior experimentação e apresentaram os seus resultados. A
principal referência utilizada advém da Itália, pioneira no trato da história do edifício
e, assim, reconhecida por toda a comunidade científica internacional. Segundo Brogiolo
(2002), a arqueologia da arquitetura italiana é a que conta com a melhor base crítica, com
uma codificação e normatização de instrumentos e também conta com conceitos mais
sólidos.
Durante a pesquisa e devido à referida escassez de fontes sobre o tema no Brasil, houve
uma grande quantidade de material bibliográfico que foi importada diretamente da Itália
e que serviu para complementar os livros, apostilas e anotações de aula que já tinham
sido adquiridos durante o intercâmbio de estudos na Università degli Studi di Genova.
Realizou-se também pesquisas na internet, através de sites científicos (dispostos na
bibliografia deste trabalho) que possuem notória confiabilidade, o que permitiu acesso a
trabalhos científicos italianos, espanhóis e nacionais.
No contexto italiano, os principais teóricos e grupos de pesquisa se concentram ao Norte
da Itália, sendo representados por: G.P. Brogiolo (Lombardia); Tiziano Mannoni e Anna
Boato (Ligúria); Roberto Parenti e Riccardo Francovich (Toscana); e Francesco Doglioni
(Vêneto). Eles fazem parte dos centros universitários mais ativos no emprego do método
estratigráfico, conforme abordado no capítulo 1, item 1.5.
A contribuição espanhola, cuja principal fonte de informação está na Revista “Arqueología
de la Arquitectura”, de periodicidade anual, editada pela Universidad del País Vasco,
também foi utilizada. Os principais interlocutores são Juan Antonio Quirós Castillo, Luis
Caballero Zoreda e Agustín Azkarate.
No que se refere à teoria da restauração e metodologia de preservação do patrimônio
histórico, a pesquisa se apoiou notadamente nas obras de Beatriz Mugayar Kühl, Giovanni

à contribuição da arqueologia para o cuidado com o patrimônio histórico, enfatizando o pouco conhecimento e
importância dada aos estudos arqueológicos de superfície em obras de restauro brasileiras, o que veio ao encontro
dos propósitos desta pesquisa e intensificou ainda mais a necessidade de concentrar os esforços no esclarecimento do
método. Ver: SANTOS (2009)
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Carbonara, Umberto Baldini, Cesare Brandi e Paolo Torsello (embora não tenha sido
amplamente citado).
Assim, este trabalho foi ESTRUTURADO em quatro capítulos, sendo que os três
primeiros tratam dos aspectos conceituais e metodológicos da análise estratigráfica
e o quarto capítulo discorre sobre aspectos ligados à relação entre o conhecimento da
estratificação e o projeto de restauro e consiste numa reflexão sobre as modalidades de
transmissão do potencial informativo dos traços materiais. Vejamos então, capítulo por
capítulo a estrutura desta dissertação.
O capítulo 1 tem a indispensável tarefa de esclarecer conceitos ligados à estratigrafia,
inclusive sua relação com a Arqueologia da Arquitetura. Por ser um assunto praticamente
desconhecido nos meios acadêmicos nacionais, considerou-se importante dar um
panorama sobre sua utilização pela comunidade científica internacional.
Já os capítulos 2 e 3 desenvolvem uma apresentação e compreensão do método aplicado em
edifícios com e sem revestimento. O capítulo 2, além de estudar a análise estratigráfica em
edifícios sem revestimento, considera os métodos de datação (que se aplicam também aos
edifícios com revestimento), afinal uma sequência estratigráfica por si só não é suficiente
para reconstruir a complexidade dos processos históricos dos depósitos examinados. Com
isso, importa enfatizar que a ideia não é esmiuçar por completo os métodos de datação,
mas introduzir o assunto e estimular o aprofundamento de futuras pesquisas.
Muitas arquiteturas apresentam resistência com relação à leitura dos seus “estratos
principais” (sua estrutura), escondendo sua anatomia construtiva debaixo de “estratos
secundários” 14. Tudo isso precisa ser respeitado e existem outros tipos de investigação.
Por isso, o capítulo 3 aborda o estudo de edifícios rebocados que, apesar de ser uma
investigação que utiliza tecnologias modernas, apresenta procedimentos tradicionais
do campo metodológico do restauro e, inclusive, da análise estratigráfica (restrita aos
revestimentos). Ao final deste capítulo, apresentamos um exemplo de caso de aplicação.
Apesar de existir no Brasil casos de análise estratigráfica em edifícios rebocados, como o da
Casa de Dona Yaya, com artigos publicados, buscou-se um exemplo inédito, internacional,
o Palazzo Paleotti (Itália).

14 Doglioni (1997a, apud PITTALUGA, p. 283) dividiu os estratos entre principais e secundários. Os últimos são
sustentados pelos primeiros e correspondem em grande parte aos revestimentos (rebocos, pinturas, pavimentos) e
abarca também as esquadrias e ornamentos.
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No capítulo 4, coloca-se o problema projetual de como intervir para fazer com que o
edifício, depois do restauro, ainda fale com sua própria voz. Este capítulo trata da
necessidade em se aprender a calibrar a relação entre permanência do dado material e
modificação que a intervenção, inevitavelmente, introduz. Afinal, a análise estratigráfica
por si só não garante a conservação da estratificação.
O item 4.2 deste capítulo é referente ao estudo de casos e pretende expor trabalhos
internacionais que podem servir de guia e inspiração. Os exemplos apresentados colocam
em evidência a contribuição que uma investigação estratigráfica pode trazer à cultura da
conservação e ao projeto de intervenção. Não se trata apenas do conhecimento das fases
construtivas, mas da importância que pode ter na definição projetual ao induzir à mínima
intervenção, à transmissão do valor documental da matéria e à valorização da beleza de
sua estratificação.
Algo muito diferente do que normalmente se faz quando projetos de intervenção são
acompanhados por “relatórios de prospecção arquitetônica e pictórica”. A ideia frequentemente
acaba sendo a procura por indícios para justificar decisões projetuais de retorno a um estado
“original”. Não existe um estudo cuidadoso para a compreensão das diversas identidades
figurativas e espaciais que o edifício tem em estado latente, que comportam não só formas
e espaços, mas também as funções e os homens que o habitavam15.
A exposição dos casos internacionais escolhidos segue uma linha de raciocínio que respeita
o equilíbrio entre as instâncias estética e histórica. O desenvolvimento desta exposição dos
casos foi balizada, em especial, pela obra de Francesco Doglioni.
Optou-se por um caso nacional, último exemplo relatado, como forma de exemplificar
que o nó conceitual não está apenas no conhecimento do edifício, mas no uso que se faz
desse conhecimento. Embora a obra de restauro brasileira retratada tenha se preocupado
em identificar as fases e mudanças pelas quais o edifício passou, foi adotada uma postura
completamente diferente com relação aos testemunhos materiais da história.

15 Esta afirmação tem como base a experiência prática dentro do órgão de preservação estadual, a Unidade de Preservação
do Patrimônio Histórico (UPPH), do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico
(Condephaat). De forma geral, obras de restauro não são acompanhadas por tais relatórios. Quando existem, estes
relatórios apresentam muitas fotos, levantamentos gráficos deficientes e análise estratigráfica de certos pormenores ou
áreas construtivas, conforme os interesses de projeto. Não há uma interpretação do edifício no seu todo. Apesar destas
dificuldades, muitas vezes fruto de fraco enquadramento legal, falta de formação e pouca disponibilidade financeira,
estes estudos acabam sendo os únicos testemunhos de uma história que, de outro modo, poderia se perder para sempre.
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Diante desta apresentação introdutória, acredita-se que o percurso aqui adotado é o
melhor caminho para reflexão sobre o método e para o esclarecimento de como ele pode
ser conduzido com o intuito de contribuir e instigar novas pesquisas e práticas que estejam
relacionadas à preservação do patrimônio arquitetônico brasileiro.

CAPÍTULO 1
CONCEITOS LIGADOS À ANÁLISE ESTRATIGRÁFICA

CAPÍTULO 1
CONCEITOS LIGADOS À ANÁLISE ESTRATIGRÁFICA

Ogni ondata del tempo vi sovrappone un’alluvione,
ogni razza vi aggiunge una stratificazione,
ogni individuo vi apporta la sua pietra.
Cosí fanno i castori, così le api, così gli uomini.
Babele, il grande simbolo dell’architettura, è un alveare.
Victor Hugo, Notre-Dame de Paris

O monumento histórico1 normalmente constitui-se por acúmulos de estratos2, mudanças
advindas de novas construções ou demolições que se sucedem no tempo e deixam marcas
e testemunhos materiais. E é como tal que, do ponto de vista da ciência, cultura e ética,
deverá ser compreendido.
Isso faz com que seja imprescindível o domínio da estratigrafia pelos agentes que lidam
com o patrimônio cultural, fazendo-o parte integrante de um processo metodológico
mais amplo que leva ao aprofundamento cognitivo sobre a obra. Esse conhecimento
aprofundado deve ser a base da proposta de intervenção, do projeto de restauro, que deve
ser bem fundamentado (tema que será retomado no Capítulo 4).

1 De acordo com a definição da Carta de Veneza (1964), artigo 1º, entende-se por monumento histórico as edificações
que possuem valor cultural significativo para uma sociedade, incluindo arquitetura erudita e popular, considerando
todas as categorias de edifícios: públicos, privados, rurais e urbanos. Ver: CURY, 2004, p.92. Segundo Kühl (2010, p.
300): “A Carta de Veneza é documento que se volta aos ‘monumentos históricos’, como definidos por Alois Riegl no
início do século XX. [...] É necessário recordar que, por ‘monumento histórico’, não se deve entender obra grandiosa de
valor artístico e histórico excepcional (como foi frequente no século XIX), mas, sim, como propõem variados autores
na atualidade, qualquer artefato que adquiriu significação cultural com o tempo, – algo mais relacionado ao seu sentido
etimológico e às propostas de Riegl”.
2 “Toda construção do passado é formada por partes que são colocadas uma sobre a outra seguindo no canteiro uma
sequência ordenada, semelhantes a estratos. Durante as transformações sucessivas, o princípio econômico de utilizar
parcimoniosamente as estruturas existentes – muros, tetos, arcos – considerando-as como recursos e adaptando-as
com incisões, recuperações e justaposições, levou a uma formidável inércia com relação ao refazimento radical. O
prevalecimento do acúmulo constitui o motivo pelo qual as construções que vemos têm quase sempre uma natureza
pluriestratigráfica. O termo palimpsesto, o pergaminho escrito, raspado e novamente escrito, embora não de tudo
pertinente, invoca de modo eficaz a condição de arquitetura reescrita sobre si mesma, próprio de muitas construções
antigas” (DOGLIONI, 2008, p.189, tradução livre da autora).
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Figura 1: Análise estratigráfica da
Torre Vanga em Trento/ Itália. Fonte:
GIOVANNINI; PARENTI, 2006, p.
72 e 74.

1.1 Estratigrafia
A estratigrafia (do grego stratos) estuda a estratificação, conta a sua história transformando-a
em uma sequência estratigráfica, ou seja, identifica o que veio antes ou depois. Para
isso, ela deve empregar o esforço analítico, sendo, por esse motivo, chamada de análise
estratigráfica (MARINO, 2003; BOATO, 2004).
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Em primeiro lugar é fundamental recordar o significado da derivação arqueológica do
método que sustenta a técnica estratigráfica, constituindo, na realidade, o seu eixo central.
Segundo o arqueólogo Andrea Carandini (1981, p.31), o método estratigráfico no campo
arqueológico tomou conceitos emprestados da geologia, área na qual o geólogo Charles
Lyell (1797-1875) já utilizava o conceito de estratigrafia por volta de 18303.
A principal diferença entre os fenômenos observados pelas duas disciplinas – arqueologia
e geografia - consiste no fato de que a estratigrafia geológica analisa os resultados apenas
das ações naturais (datando os depósitos terrestres4 e colocando-os nas diversas eras
geológicas da terra) enquanto na estratigrafia arqueológica o processo ocorre não só
através da análise das marcas naturais, mas, sobretudo, antrópicas.

Figura 2: Estratos formados por processos naturais de
sedimentação, com ciclos de erosão, movimento e depósito.
Fonte: BELTRAMO, 2009, p. 10.

Segundo o arquiteto Luigi Marino (2003, p. 208), o uso da estratigrafia passa a ser
utilizado na arqueologia após a 1ª Guerra Mundial: primeiro com uma publicação de J.P.
Droop intitulada Archaeological Excavation (1915) e que propõe os primeiros esquemas
gráficos dos vários estratos do terreno5; depois com a publicação do primeiro desenho
de uma secção de Mortimer Wheeler6, em 1922. Conforme o arqueólogo inglês Edward
C. Harris (2009, p. 57), este tipo de desenho em corte ganha um sistema de numeração

3 Ano em que C. Lyell publicou Principles of Geology (CARANDINI, 1981).
4 Como na arqueologia, as análises geológicas também devem caracterizar petrograficamente cada estrato, a tipologia
de restos fósseis, o ambiente de sedimentação e os tipos de rocha presentes. O reconhecimento dos fósseis nos estratos
pode dar uma datação muito mais precisa aos geólogos. (BELTRAMO, 2009)
5 Estes desenhos (retratados nas figuras 3 e 4) mostram a importância dada a interface entre os estratos, propõem a
distribuição dos materiais como são vistos em corte e explicam o método da periodização dos muros (HARRIS, 2009,
p. 57).
6 O método de Wheller foi exposto no manual Archaeology from the Earth apenas em 1954. Seu método dava prioridade
à estratigrafia vertical e aos ensaios em áreas limitadas (MARINO, 2003, p.208).
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para codificar cada estrato e passa a ser usado constantemente em 1934 nas escavações de
Maiden Castle, na Inglaterra. Em 1937, a Conferência Internacional do Cairo estabeleceu,
em um documento aprovado pela Sociedade das Nações, os princípios fundamentais
da exploração arqueológica, entre os quais estava a aplicação do método estratigráfico
(BELTRAMO, 2009, p .63).

Figuras 3 e 4: Estes diagramas são
alguns dos primeiros desenhos
didáticos relativos ao princípio
da estratificação em campo
arqueológico. Os desenhos foram
publicados no livro de J.P. Droop Archaeological Excavation (1915).
Fonte: HARRIS, 2009, p. 58.

Importante contextualizar que, já no início do século XX, na Itália, existia a atividade
solitária de Giacomo Boni7 (1859-1925), arquiteto e arqueólogo que praticava a escavação
estratigráfica, ou seja, a retirada sucessiva das camadas de terra segundo a ordem de
deposição8.
Em 1979, Edward Harris9 cumpre um importante avanço na análise estratigráfica dos estratos
arqueológicos com a publicação de sua tese de doutorado, onde expõe um instrumento para
ordenar e colocar em sequência cronológica os estratos, formulação que ficou conhecida
com o nome de Matriz de Harris. Foi nessa mesma época que este pesquisador constatou a
possibilidade de se aplicar o método na arquitetura (ALAGNA, 2008, p. 66).

7 Segundo Carbonara (1997, p. 636), assim como C. Boito e G. Giovannoni, Giacomo Boni superou os métodos de
tradição estilística através do pensamento científico e conservativo. Também relata que G. Boni entrou em contato
com as ideias de J. Ruskin e Morris através do Manifesto da SPAB (traduzido para o italiano em 1879), o que trouxe
inspiração e conforto para as suas ideias inovadoras no campo da análise dos monumentos, dos métodos de prospecção
arqueológica e tutela (1997, p. 173).
8 G. Boni utiliza a fotografia aérea, obtendo resultados significativos. O seu método de escavação consistia na execução de
sondagem endereçada ao reconhecimento das estratigrafias e na retirada dos estratos segundo a sua ordem de depósito.
O estrato de terra não era mais considerado como um corpo hostil ao monumento que cobria, mas era considerado um
objeto de investigação (ALAGNA, 2008, p. 61).
9 Harris defendeu sua tese de doutorado na Universidade de Londres, seis anos depois da primeira aplicação prática em
escavações de Winchester (1975), com o título “Practices of archeological stratigraphy”, O método por ele desenvolvido é
atualmente empregado em canteiros de escavação do mundo inteiro. Sobre o assunto ver Harris (2009).
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Figura 5: É possível aplicar o método da análise
estratigráfica na arquitetura, enquanto o edifício
também pode ser entendido como resultado de
sucessivas ações construtivas e transformativas.
Harris delimita e numera as superfícies de
alvenaria que constituem estratos (1,2 e 4) e as
interfaces ou superfícies (3) causadas por uma
ação destrutiva. Fonte: HARRIS, 2009, p. 93.

A estratigrafia passa a ser vista, então, como premissa indispensável da arqueologia e
entendida como um meio e não objetivo da pesquisa, distinguindo-se a etapa descritiva
da interpretativa.
A aplicação do método estratigráfico, nos moldes em que vinha sendo aplicado na
arqueologia inglesa, começa a se desenvolver na Itália a partir dos anos de 197010, sendo
amplamente divulgado a partir da década de 80, com o trabalho de Andrea Carandini11.

10 De acordo com um detalhado relato de Gian Pietro Brogiolo (2007, p. 08), arqueólogos ingleses, no início dos anos
de 1970, compartilharam sua experiência ao desenvolverem pesquisas de arqueologia urbana nas escavações do castelo
de Genova e na torre cívica de Pavia.
11 Andrea Carandini (nascido em 1937) é um arqueólogo italiano que publicou vários estudos de cultura material e
figurativa da idade romana. Coordenou pesquisas sobre a cerâmica romana e, por fim, dedicou-se às teorias marxistas e
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Figuras 6 e 7: Estratigrafia arqueológica vista em corte com diagrama estratigráfico. Fonte: HARRIS, 2009, p.128 e 139.

Ele foi o primeiro difusor dos instrumentos teóricos e práticos da arqueologia de Harris,
com escavações em Cartago (1973), em Settefinestre (1979) e com o manual de escavação
“Storie dalla terra” de 1981.
Segundo Beltramo (2009, p. 31), posteriormente o emprego destes instrumentos
estratigráficos foram desenvolvidas para o estudo da arquitetura medieval por um grupo
de três estudiosos de formação arqueológica: Gian Pietro Brogiolo, Roberto Parenti e
Tiziano Mannoni.

1.2 O Método da Análise Estratigráfica na Arquitetura
Assim como existem diferenças entre a estratigrafia no campo da geologia e da arqueologia
conforme explicitado, também é possível delimitar diferenças entre o campo da arqueologia
e da arquitetura. Para Boato (2004, p. 294) e Doglioni (1997a, apud ALAGNA, 2008, p.
67), uma das diferenças diz respeito ao processo unidirecional do depósito arqueológico,
que acontece de baixo para cima, enquanto que um edifício obedece a leis mais complexas
e gera uma estratigrafia em todas as direções.

freudianas aplicadas ao estudo de formações econômicas e estratigráficas das sociedades pré-capitalistas (CARANDINI,
1981).
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Figura 8: Desenho exemplificando que a
arquitetura cresce em todas as direções.
Fonte: FRANCOVICH, PARENTI, 1988,
p.270.

Outra diferença é de âmbito operacional: se, por um lado, a arqueologia, quando adota
a tradicional escavação, procede destruindo as camadas do sítio arqueológico, por outro
lado, a estratigrafia na arquitetura é minimamente destrutiva ao examinar o que se
encontra à vista (no caso dos edifícios sem reboco) ou, no máximo, amostras de argamassa
e microestratigrafias (edifícios com reboco).
Isso gera outra diferença, de caráter conceitual: enquanto que um estrato arqueológico
pode ser indagado por inteiro, no decorrer da escavação, na arquitetura ele apenas é
analisado a partir do que aparece na superfície. Como o arquiteto Francesco Doglioni
(2008, p. 191) assinala, é apenas pelas superfícies que podemos tirar elementos de uma
construção estratificada, onde podemos entrar em contato com sua história e com a
sequência dos eventos que a constituíram. Doglioni continua:
Porque, se refletirmos, nós não vemos estratos construídos, mas apenas as superfícies externas de
alguns estratos e alguns contatos entre eles. A não ser que a desconstruirmos, não veremos nunca a
estratificação como um todo, mas apenas alguns elementos e sinais que fazem referência a ela e nos
permitem uma reconstrução mental.12 (DOGLIONI, 2008, p. 191- tradução livre da autora).

Dessa maneira, o sucesso da leitura estratigráfica depende do grau de legibilidade
da construção, o que levou, no início, a aplicação do método apenas em edifícios
sem revestimento. Hoje, com o desenvolvimento das pesquisas, é possível abordar
estratigraficamente um edifício rebocado, conforme será visto no Capítulo 3.

12 “Perché, se riflettiamo, noi non vediamo strati costruiti, ma solo le superficie esterne di alcuni strati e alcuni contatti tra
di loro. A meno di de-costrirla, non vediamo mai la stratificazione nel suo complesso, ma solo alcuni elementi o segni che
rinviano a essa e ci consentono di ricostruirla mentalmente.”
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As diferenças entre as estratigrafias arqueológicas e arquitetônicas não impede um
momento de encontro entre as duas13. Ambas as profissões reconhecem a necessidade de
investimento no conhecimento preliminar da obra, momento fundamental de qualquer
intervenção de restauro.
A análise estratigráfica na arquitetura, apesar de intervir no bem, não é destrutiva14, pois
a obra deve manter o máximo possível a sua integridade física para que futuras pesquisas
sejam realizadas. Também tem o potencial de poder ser aplicada em qualquer contexto
territorial e temporal.
No entanto, é necessário ter consciência de que a análise estratigráfica de uma construção
é um meio e não um fim. A sua aplicação em edifícios produz uma sequência das fases
construtivas e destrutivas, um resultado analítico que é ponto de partida para a compreensão
do construído, processo que envolve outros níveis de interpretação (BROGIOLO, 1997,
p.182).
Nós nunca esgotaremos o olhar, a obra nunca será compreendida absolutamente em seus
mínimos detalhes15. Mesmo a aproximação mais acurada será insuficiente em relação
ao potencial de informação que um único edifício contém. Por isso, uma construção
deve ser analisada por vários filtros metodológicos, considerando disciplinas históricas,
geográficas, antropológicas, entre outras.

13 Segundo
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Brogiolo (2007, p. 9), o����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
primeiro momento de confronto entre a arqueologia e o restauro arquitetônico foi
no seminário de Certosa di Pontignano - Siena (28 setembro a 10 outubro de 1987), com o título Arqueologia e Restauro
dei monumenti (ver livro: FRANCOVICH; PARENTI, 1988). Entre os anos 1996 e 1997 o debate entre arqueólogos
e arquitetos restauradores parece encontrar um âmbito comum na aplicação estratigráfica - ver primeiro numero da
revista “Archeologia dell’architettura” (1996). Em anos mais recentes, com o congresso de Vitoria-Gasteiz (2002) e o
início da publicação da revista “Arqueología de la Arquitectura”, os pesquisadores espanhóis têm retomado as discussões
na esteira das experiências italianas.
Roberto Parenti (1997) também confirma o fato: “Dalla metà degli anni ‘80 e soprattutto dopo la prima Summer School
on Archaeology di Pontignano, organizzata dal Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti di Siena in collaborazione
col C.N.R. nel settembre-ottobre del 1987 e dedicata ai rapporti fra Archeologia e Restauro dei Monumenti (Archeologia e
Restauro1988) e che possiamo considerare come la data di inizio ufficiale di quella che sembra avviarsi a diventare una vera
e propria disciplina autonoma, si è assistito ad un progressivo aumento delle sperimentazioni, che hanno raggiunto in questi
ultimissimi anni una vera e propria accelerazione esponenziale”.
14 Técnicas invasivas podem ser aplicadas, mas não são de grande impacto, pois não chegam a desmontar o objeto de
estudo. Um exemplo são as prospecções parietais, com abertura de sondagens em argamassa de revestimento e faixas
estratigráficas nas camadas de pintura.
15 Completando e reforçando o pensamento desenvolvido: “Está claro que nenhuma metodologia específica, aplicada
aos componentes assim isolados, poderá dar conta da totalidade da obra. Iconologia, história da economia política,
história do pensamento, das religiões, das ciências e das tradições populares poderão se apropriar separadamente dos
fragmentos da obra desagregada. Para cada uma destas histórias, a obra terá algo a dizer” (TAFURI, 2011, p.20).
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Como o arquiteto Francesco Doglioni sugere (2008, p.190), a ideia não é reduzir a
arquitetura a um acúmulo de estratos, mas propor um diferente método de aproximação,
outro ponto de vista que, considerando a materialidade da obra, entre em contato direto
com a sua natureza e lógica constitutiva. Um passo fundamental para quem se prepara
para restaurá-la ou conservá-la.
Um dos pontos mais relevantes na utilização da estratigrafia é o de que ela se torna um
importante elemento de controle para documentar as intervenções de restauro. Para
Doglioni (1988, p.233), é um equívoco achar que o restauro não precisa se preocupar em
documentar a si mesmo, uma vez que a obra permanecerá onde está. A construção nunca
será a mesma depois de uma intervenção, seja ela uma simples limpeza ou a materialização
da ideia do arquiteto. O conjunto de testemunhos materiais que a substanciam pode
ser gravemente alterado e, da mesma forma que um arqueólogo faz um sistemático
recolhimento dos dados conforme escava um sítio, os arquitetos deveriam ter controle e
documentar as estratificações presentes na obra.
Abre-se assim a utilização do método e da mentalidade estratigráfica no projeto com o
intuito de tornar mais nítido o reconhecimento das intervenções de acréscimo e retirada,
característicos de obras de restauro (DOGLIONI, 2008, 2002, 1997).
Infelizmente, deve-se ter consciência que o levantamento estratigráfico pode não gerar
resultados concretos em edifícios que passaram por intervenções de restauro agressivas que
cancelaram traços reveladores de sua cronologia construtiva. Mas, segundo G. P. Treccani
(2002), nesses casos é possível realizar investigações naquelas zonas escondidas ou pouco
acessíveis que se mantém livres de modificações. Lugares não sujeitos a revestimentos ou
regularizações.

1.3 O Conceito de Unidade Estratigráfica (UE)
Segundo Boato (2004, p.301), as UEs constituem o elemento base da análise estratigráfica.
São chamadas de “unidades” porque apresentam uma continuidade e são chamadas
de estratigráficas porque derivam de um processo de estratificação, ou seja, de ações
construtivas e destrutivas que se sobrepõem ao longo do tempo.
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O reconhecimento das Unidades Estratigráficas16 (UE) é o primeiro passo da operação
analítica que se chama estratigrafia (estudo da estratificação). No entanto, é preciso saber
que o reconhecimento das UEs está submetido aos objetivos do pesquisador e ao contexto
da pesquisa17.
Utilizando o mesmo exemplo de Boato (2008, p. 52), tem-se o afresco de Michelangelo
para a abóbada da Capela Sistina: pode-se considerar todo o afresco como uma única UE
(de revestimento) ou, dependendo do interesse de quem o estuda, identificar as “jornadas
de trabalho” 18 usadas pelo artista e decompor o que antes era uma única unidade
estratigráfica de revestimento (UER) em várias outras.

Figuras 9 e 10: Diferentes tipos de subdivisão das unidades com
relação aos objetivos da investigação. Na figura 9 são evidentes as
três unidades estratigráficas principais: UE01 - integração de uma
lacuna com argamassa; UE02 - afresco; UE03 afresco diferente do
precedente. Na figura 10, no lugar da UE2 foram evidenciadas
como unidades as jornadas de trabalho do afresco, cuja sequência
de execução segue a ponta das flechas. Fonte: BOATO, 2008, p. 53.

Dentro do âmbito desta dissertação, será adotado como Unidade Estratigráfica o que
apresenta uma continuidade construtiva, com materiais homogêneos ou heterogêneos.

16 Nos primeiros casos de aplicação da análise estratigráfica em arquitetura adotou-se a sigla UEM (unidade
estratigráfica murária), que já era usada no âmbito da escavação. Como os edifícios são compostos não apenas de
paredes, mas de aberturas, rebocos, cobertura, pavimentos etc, atualmente usa-se a sigla UE, que é apropriada para
qualquer situação. Pode-se acrescentar uma letra final à sigla para especificar melhor a unidade, exemplo: unidade
estratigráfica de revestimento - UER; unidade estratigráfica de cobertura - UEC (BOATO, 2004, p. 302).
Essa nomenclatura pode entrar em conflito com a proposta do grupo de pesquisa da Politécnico de Milão, que adota o
uso da sigla UEC (Unidade Estratigráfica de Construção), que seria o equivalente a UE,
17 Gian P. Brogiolo (1997, p. 181) ressalta que as Unidades Estratigráficas Murárias (UEM) são subjetivas, pois
correspondem a algo que o pesquisador vê como homogêneo, mas que podem ser posteriormente distinguidas por
jornadas de trabalho, alternância dos materiais, operações específicas.
“Nell’analisi del manufatto architettonico stiamo dunque uscendo da una visione semplicistica che ha fatto coincidere la
sequenza dell’edificio con la sequenza delle Unità stratigrafiche murarie (USM). Da un lato siamo consapevoli che le USM
sono una nostra definizione soggettiva: corrispondono a qualcosa che noi vediamo come omogeneo, ma che potremmo
ulteriormente distinguere per giornate di lavoro, alternanza di materiali, singole operazioni specifiche”.
Sobre o assunto, ver também: DE GUIDO, 1988, p. 9-22.
18 Um afresco é realizado por jornadas de trabalho, que correspondem à preparação da última camada de massa fresca
possível de ser pigmentada em um dia de trabalho.
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Conforme Boato sugere (2008, p.52), é conveniente perguntar-se: “Posso reconhecer em
tal parte uma evidente e clara continuidade de execução, ou não?”19.
Essa delimitação é fundamental para manter a coerência da averiguação do início ao
fim e chegar a uma sequência das várias etapas construtivas e destrutivas de uma obra
arquitetônica, principal ponto de interesse para o restauro arquitetônico.

1.4 A estratigrafia e a “Arqueologia da Arquitetura”
Ao se abordar a estratigrafia, é imprescindível que se trate da Arqueologia da Arquitetura
(AA)20, nome que ainda não está consolidado nos meios científicos. Longe de ser apenas
uma variação relacionada à lingua de origem do país onde é estudada21, ela abrange uma
variedade de estudos arquitetônicos e possui diferentes fundamentos teóricos.
Para Steadman (apud ZARANKIN, 2001, p.52), a AA é uma corrente de pesquisa que
abarca todos aqueles trabalhos direcionados ao estudo da arquitetura sob um ponto de
vista arqueológico, isto é, centrado na análise de sua materialidade. Por outro lado, como o
antropólogo Zarankin observa (2001, p. 52), existe uma heterogeneidade nas investigações
englobadas sob o rótulo da AA, que partem de posições e aproximações teóricas diferentes
e até mesmo opostas.
Basta comparar as teses de doutorado de Zarankin (2001) e do arqueólogo Paulo Zanettini
(2005) com os artigos da arquiteta Regina Tirello (2006, 2007) para compreender a
diferença de abordagem que o mesmo tema abrange. Quando, por exemplo, Zanettini
utilizou o termo (2005, p. 168), ele estava se referindo à vertente inglesa desenvolvida pela
“Social Archaelogy of Houses”, que consiste em extrair informações de caráter simbólico,
para a compreensão de sistemas ideológicos por trás das construções22. Algo que é

19 “[...] posso riconoscere in tale parte una evidente e chiara continuità di esecuzione, oppure no?” (BOATO, 2008, p.52)
20 No início eram usados diferentes nomes como arqueologia do construído, arqueologia de elevações, arqueologia da
edificação histórica, arqueologia de cotas positivas, até que, de acordo com o relato de Quirós Castillo (2002, p.27), o
termo Arqueologia da Arquitetura foi cunhado por Tiziano Mannoni em 1990.
21 Na França é chamada de Archéologie du bâti, na Grã-Bretanha Archaeology of Buildings ou Building Archaeology, na
Espanha Arqueología de la arquitectura e Bauforschung na Alemanha.
22 De acordo com Zanettini (2005, p.168), nessa vertente, são analisadas comparativamente diferentes arquiteturas a
partir de índices relacionados à forma, função, organização e articulação dos espaços, a fim de se interpretar como se
efetivam nos ambientes analisados as relações e mecanismos de controle e dominação na edificação.
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totalmente diferente do que é apresentado por Regina Tirello23, cuja proposta tem como
principal instrumento de pesquisa análises estratigráficas que pretendem desenvolver
uma compreensão da história dos modos de construir. É este instrumento, aliás, que a
presente dissertação pretende esclarecer.
Assim, os estudos desenvolvidos nesta dissertação caminham em direção à AA como
disciplina24 criada na primeira metade dos anos 1980 no contexto italiano (e originária da
arqueologia medieval). Trata-se de um caminho para se encontrar respostas às questões
de caráter histórico e técnico, ou seja, a caracterização das técnicas construtivas e a
determinação da história construtiva do edifício como parte da história das sociedades
que o produziram, associado à problemática do restauro e assumindo o compromisso com
o estudo e gestão deste patrimônio edificado.
Esta linha de pesquisa, do ponto de vista instrumental, é qualificada pela estratigrafia.
Porém, segundo a arquiteta Anna Boato (2004, p.295 - tradução livre da autora):
É errado identificar a Arqueologia da Arquitetura com a leitura estratigráfica das elevações: a
estratigrafia, sem o auxílio dos métodos de datação absoluta, não está apta a reconduzir as vicissitudes
da obra à época, ou às épocas, nas quais a mesma aconteceu.25

Não existe dúvida de que a estratigrafia faz parte da AA, aliás, uma parte muito importante.
Mas, seria limitado e prejudicial pensar que a estratigrafia esgota o estudo arqueológico da
arquitetura. Outros instrumentos de caráter tipológico, formal, estrutural, arqueométrico26

23 De acordo com uma explicação fornecida por Tirello (2007, p. 362) sobre sua própria pesquisa: “Este trabalho
insere-se na linha da arqueologia da arquitetura, uma disciplina nova, que vem se afirmando internacionalmente, em
especial na Espanha e Itália, com estudos aplicados à arquitetura medieval. Considera-se que a sistemática proposta por
esta linha de pesquisa, tanto no plano conceitual como no operativo, seja propícia também ao estudo das construções
históricas brasileiras de diversos períodos”.
24 Embora alguns autores classifiquem a AA como um método, uma ferramenta para conhecer e determinar as relações
temporais do edifício, ela é encarada pela maioria como uma nova disciplina. Segundo Quirós Castillo (2002, p. 31 e
p.28), há uma bagagem instrumental e conceitual arqueológica diferente do empregado por outras disciplinas como a
História da Arte e da Arquitetura. Contudo, sua aplicação possui linhas de trabalho muito distintas e que variam de
acordo com o país de origem, o que impede que seja uma “disciplina” única. Nem sequer existe homogeneidade na
aplicação dos instrumentos.
25 “È pero sbagliato identificare l`archeologia dell’architettura con la lettura stratigrafica degli elevati : la stratigrafia, senza
l’ausilio dei metodi di datazione assoluta, non è infatti in grado di ricondurre le vicende del manufatto all’epoca, o alle
epoche, in cui esse sono avvenute“ (BOATO, 2004, p. 295).
26 Entende-se por este termo o complexo de investigações científicas usadas na arqueologia. Nasceu na segunda
metade do século XX. Em seu primeiro momento se desenvolveu no setor da física nuclear, afrontando o problema da
datação dos materiais. Nos anos de 1970 desenvolvem-se pesquisas arqueométricas nos setores das ciências da terra
e, paralelamente, começa-se a desenvolver a interação entre pesquisa arqueométrica e conservação (MARINO, 2003,
p.26).
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e documental são indispensáveis para reforçar a disciplina e propiciar uma visão mais
sólida da história construtiva dos edifícios.
É importante ter consciência disso e esclarecer que o trabalho proposto não pretende
esgotar por completo as potencialidades da AA, dada a complexidade dessa discussão e as
variáveis que envolvem a questão27. Caso se visasse atingir tal esgotamento do tema, seria
necessário abarcar igualmente os outros instrumentos, algo que ultrapassaria os limites
da pesquisa.
Como a estratigrafia é o pilar de sustentação da AA, a dissertação foi estruturada para
esclarecer esta ferramenta, ainda pouco utilizada ao se abordar o patrimônio histórico,
além de introduzir a questão dos métodos de datação. O conhecimento e aplicação da
estratigrafia é um grande passo em direção à adoção da AA em nosso meio científico.

Figura 11: Exemplo de estudo de AA na igreja de Santiago
del Burgo (Zamora) por José Ignacio Murillo e Maria de los
Angeles Utrero (2008). As cores marcam as diferentes etapas
construtivas. Fonte: RAMALHO, 2010, p.122.

Para os arqueólogos Riccardo Francovich e Giovanna Bianchi (2002, p.103), quando a AA
é praticada por quem não é arqueólogo, existe uma tendência a se afastar do quadro social
de produção para definir os aspectos descritivos. O arquiteto está mais atento ao registro
das ações de canteiro que tem implicações diretas no restauro, privilegiando uma leitura
interna ao monumento documento, mas sem levar em conta uma história social das
tecnologias. Para os autores, trata-se de outro caminho que, apesar de ter sua identidade
interpretativa, não conduz à plena compreensão das dinâmicas produtivas.
O arqueólogo Brogiolo (2007, p. 10 - tradução livre da autora) também confirma a
diferença de postura desses profissionais:

27 Sair da estratigrafia e passar à AA envolve o conhecimento dos mecanismos sociais presentes na estrutura produtiva
e também envolve a exploração das múltiplas possibilidades que oferece a arquitetura (GARAI-OLAUN; ZOREDA;
CASTILLO, 2002, p.8).
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[...] nas experiências ligadas ao restauro, a estratigrafia é frequentemente escrava das exigências de
projeto, reduzindo a sua potencialidade de conhecimento histórico.
Os arqueólogos, ao invés, consideram a história dos edifícios como parte da história geral das
sociedades28.

Porém, é notório que essas diferenças devam ser mais bem compreendidas ao se encarar
o compromisso de gestão que o arquiteto restaurador tem com a obra, não se restringindo
apenas ao estudo da mesma enquanto documento histórico. Segundo Quirós Castillo
(2002, p. 28), esse é um critério básico que diferencia a Arqueologia da Arquitetura de
outros estudos arquitetônicos feitos por arqueólogos.
O que não quer dizer que o arquiteto, ao desenvolver sua pesquisa estratigráfica, irá isolar
o objeto do contexto que o produziu, utilizando modelos interpretativos sem compreender
as premissas sociais e culturais dos dados que se quer interpretar. Contudo, deve-se ter
consciência das limitações profissionais em explorar o potencial informativo do edifício,
o que leva a um cuidado ainda maior com a matéria, depósito de saberes, hábitos e modos
de vida.

1.5 O Estudo do Método Estratigráfico e a Arqueologia da Arquitetura na
Comunidade Científica29
A importância do papel dos estudos italianos no âmbito da arqueologia do construído é
reconhecida por toda a comunidade científica internacional. Foi neste país que o método
deu seus primeiros passos30 quando três arqueólogos - Gian Pietro Brogiolo, Roberto
Parenti e Tiziano Mannoni - empregaram na arquitetura a análise estratigráfica divulgada
por Andrea Carandini (conforme explicado no item 1.1). A partir de 1996, quando a
revista “Archeologia dell’Architettura” passa a ser publicada anualmente, tem-se uma visão
do panorama desses estudos na Itália.

28 “[...] nelle esperienze legate al restauro, la stratigrafia è stata molto spesso asservita alle esigenze del progetto, riducendo
di fatto la sua potenzialità di conoscenza storica. Gli archeologi considerano invece la storia degli edifici come parte della
più generale storia delle società”.
29 No que diz respeito à Europa, o desenvolvimento deste item partiu principalmente do texto escrito por Silvia
Beltramo (2009, p. 24-43).
30 Com relação aos materiais e às técnicas construtivas, esses foram estudados pioneiramente por T. Mannoni em 1974,
no trabalho intitulado “L’analise delle tecniche murarie medievali in Liguria”. Somente na segunda metade da década de
1970 os edifícios começam a ser avaliados utilizando-se os métodos das prospecções e destacando-se, a partir de então,
a análise estratigráfica e arqueométrica.
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Percebe-se, então, que o emprego do método estratigráfico não tem uma difusão uniforme
no território italiano e, sobretudo, que as pesquisas têm diferentes linhas de raciocínio.
Segundo Beltramo (2009, p.43), os territórios ao Sul da Itália (Sicília, Campânia, Apúlia,
Calábria, Marcas), apresentam experiências descontínuas e de pouco alcance em
comparação com o Norte (Toscana, Ligúria, Lácio, Lombardia, Vêneto e Piemonte).
O arqueólogo G. Brogiolo, da Lombardia, é o responsável pela primeira edição crítica do
método estratigráfico, Archeologia dell’edilizia storica (1988)31. De acordo com Beltramo
(2009, p. 38), o texto ainda hoje é referência para quem pretende aplicar a estratigrafia
na arquitetura. O processo (descrito por Brogiolo) prevê uma hierarquia das unidades
estratigráficas (UE), o que simplifica os níveis e os métodos de registro e leva a uma melhor
aplicação em sistemas complexos. Ele também evidenciou a carência de estudos ligados à
degradação.
O grupo da Ligúria, representado por longo tempo por Tiziano Mannoni (1928-2010) e
atualmente por Aurora Cagnana e Anna Boato, logo tomou consciência da limitação do
método estratigráfico para definir uma cronologia absoluta, que deveria estar atrelada a
outras investigações. Isto levou o grupo a uma forte especialização sobre temas de datação,
como cronotipologia, dendocronologia, mensiocronologia e análise de argamassas. Desde
o início foram desenvolvidas experiências no Istituto di storia della cultura material
(ISCUM) 32. Nos anos de 1990, o debate se volta para os temas do restauro, envolvendo em
primeira instância o grupo toscano, lombardo e veneziano.
O grupo toscano tem como principais interlocutores os arqueólogos Roberto Parenti e R.
Francovich33. Este último considerava, desde o começo, como importante uma verdadeira
colaboração entre os profissionais da conservação, entre arqueólogos e restauradores.
Com relação a esse grupo toscano, a arqueologia urbana constitui o principal ramo de
pesquisa, sendo que na cidade de Siena (grupo34 coordenado por R. Parenti), destaca-se a
pesquisa sobre ciclos produtivos e materiais.

31 O livro é resultado de um curso em Como (Itália) ministrado na escola regional de Botticino entre 1978 e 1988.
Infelizmente, durante a pesquisa bibliográfica, não foi possível ter acesso ao livro de Brogiolo (1988).
32 Associação criada em 1976, em Gênova. http://www.iscum.it/ISCUM/ISCUM.html.
33 Outro pesquisador importante é o arquiteto Luigi Marino, da Universidade de Florença. A aplicação da leitura
estratigráfica nos complexos arquitetônicos objetos de projeto de restauro é uma praxe consolidada para o grupo
florentino.
34 Faz parte do grupo os seguintes pesquisadores: Giovanna Bianchi, Fabio Gabbrielli e Marco Valenti.
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Na região do Vêneto, os centros universitários de destaque são Pádua e Veneza. O estudo
dos materiais, ligado à atividade de conservação e restauro, parece ser o fio condutor das
pesquisas. Entre os anos de 1980 e 1990 destaca-se o Istituto Universitario di Architettura di
Venezia (IUAV) com o grupo de Francesco Doglioni35, que aplica o método estratigráfico
em diversos canteiros de restauro. Isso deu a base para uma visão própria do método
estratigráfico (rilievo critico) 36, que identifica os limites de aplicação de maneira
construtiva. Em particular, o campo de pesquisa é dedicado à analise e conservação dos
estratos superficiais, como os rebocos, que são os primeiros a sofrerem intervenções.
A região do Lácio tem uma experiência diferente se comparado à Ligúria e à Toscana,
aproximando-se mais daquela da escola de Veneza. O amadurecimento das experiências
de estratigrafia nesta região se dá no âmbito da conservação. A tradição da escola romana é
ligada à atividade da Facoltà di Architettura e della Scuola di restauro dei monumenti. Assim,
a maior parte dos estudos tem como finalidade intervenções de restauro e a metodologia de
investigação é a dos restauradores, na qual o levantamento estratigráfico é visto como mais
uma das componentes da análise do edifício e faz parte de um levantamento arquitetônico
complexo (plantas, fachadas e cortes) 37.
Fora do território italiano, nos últimos anos, observa-se na Europa uma profunda
renovação da disciplina arqueológica aplicada ao estudo da arquitetura. A Espanha parece
ser a nação européia que mais se valeu da análise estratigráfica na arquitetura nos últimos
anos e criou inclusive a Revista (periodicidade anual) “Arqueología de la Arquitectura”, da
Universidad del País Vasco38. Ela tem suas raízes na experiência italiana, a começar por
Juan Antonio Quirós Castillo (formado pela escola toscana de R. Parenti e R. Francovich).
Quirós Castillo direcionou a sua pesquisa sobre estudos estratigráficos em canteiros da
Toscana e Espanha, analisando em particular os elementos cerâmicos, como os tijolos.
Outros autores importantes, que na década de 90 confrontaram suas experiências com as

35 “Stratigrafia e restauro: tra conoscenza e conservazione dell’architettura” de Doglioni (1997a), é um livro importante
que também não foi possível consultar durante esta dissertação. O livro ilustra muito bem o emprego da análise
estratigráfica nos canteiros de restauro.
36 Este método, desenvolvido de forma autônoma, era chamado de “rilievo critico”, ou levantamento crítico. Tinha
como proposta integrar o levantamento gráfico de um edifício com anotações relativas às transformações do construído
(PARENTI, 2002, p.73).
37 A área do restauro arquitetônico desenvolveu, em 1996, a publicação da coleção “Storia della tecnica edilizia e restauro
dei monumenti”, organizada por Giovanni Carbonara. Esta publicação trata sobre o tema das técnicas da região do Lácio
e compara análises dos materiais e fontes documentais.
38 Todos os artigos desta revista podem ser adquiridos pela internet através do site: http://arqarqt.revistas.csic.es/index.
php/arqarqt/index.
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italianas, são Luis Caballero Zoreda (responsável pelo grupo de arquitetura medieval de
Madri) e Agustín Azkarate (responsável pela área arqueológica da Universidad de Vitoria
del País Vasco)39.
Segundo Quirós Castillo (2002, p. 30), em Portugal publica-se em 1996, uma das primeiras
experiências da AA por parte da arqueóloga Maria Magalhães Ramalho40, enquanto
algumas leituras estratigráficas foram feitas, nos mesmos anos, em Cuba e no México.
Na França, os arqueólogos é que são ativos com relação ao construído. Eles são sempre
requisitados para realizarem os estudos preliminares ao projeto de restauro. Entre os anos
de 1980 e 1990 foram desenvolvidas as primeiras análises arqueológicas de edifícios41.
O emprego de metodologias arqueológicas nas experiências francesas tem particular
atenção pelas técnicas construtivas42. O estudo dos materiais e a execução de levantamentos
de detalhe caracterizam a archéologie du bâti. A ampla bibliografia sobre a questão
dos sinais nas pedras, por exemplo, é enriquecida ano após ano43. Há uma dedicação,
sobretudo, aos métodos de datação, entre eles a dendrocronologia.
Na Grã-Bretanha o estudo estratigráfico dos edifícios e a aplicação das metodologias da
AA são muito difusos. Com os termos Buildings Archaeology ou Archaeology of Buildings
identificam-se diversas experiências dentro dos principais institutos de pesquisa e de
preservação do patrimônio arquitetônico inglês. O nível de conhecimento alcançado e a
difusão da leitura arqueológica são o êxito de séculos de estudos e de um profícuo debate
sobre temas de escavação e de documentação.
O canteiro arqueológico aberto nos anos de 1970 em Winchester foi um dos lugares de
maior experimentação da metodologia estratigráfica. Nesta escavação destacou-se Edward
Harris, figura relevante na aplicação da estratigrafia, conforme o apresentado no item 1.1.

39 Sobre a produção científica espanhola na AA, ver artigo de QUIRÒS CASTILLO (2002).
40 Para uma apreciação do desenvolvimento da AA em Portugal, ver artigo de Ramalho (2004).
41 Particularmente significativa é a escavação de alguns edifícios do complexo das catedrais de Autun, iniciada em 1985,
exemplo de complexo arquitetônico em escala urbana.
42 O levantamento de cada pedra que compõe a catedral de Saint Paul –Trois-Châteaux em Arles, constitui um ótimo
exemplo.
43 Existe uma coleção “Les Documents d’Archéologie en Rhône-Alpes et en Auvergne”, que publica os êxitos das pesquisas
dos sítios, objetos de escavação arqueológica e estudos estratigráficos da arquitetura (BELTRAMO, 2009, p.27).
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Nesta área, uma das instituições inglesas mais antigas é sem dúvida o British Archaeological
Association, que desde 1843 dedica-se ao estudo da arqueologia, da arquitetura e da arte.
As abordagens multidisciplinares desenvolvidas nas conferências anuais garantem uma
pluralidade de métodos nos temas de estudo. Apesar de raramente serem apresentados
argumentos de estratigrafia, frequentemente são apresentadas contribuições que analisam
a arquitetura através das técnicas construtivas e dos materiais empregados.
A aplicação da metodologia estratigráfica nos canteiros arqueológicos é objeto de estudo
por parte de um grupo de pesquisadores provenientes dos principais centros universitários
e culturais ingleses. Em 1992, constituiu-se o L’Interpreting Stratigraphy Group, com a
finalidade de discutir e confrontar casos que aplicaram a estratigrafia como método. Neste
país, a leitura estratigráfica é aplicada seja para as escavações, seja para a arquitetura.
Entre as instituições que se ocupam da análise estratigráfica na Grã-Bretanha, no âmbito
do Institute of Field Archaeologists, resulta particularmente significativa a experiência do
Buildings Archaeology Group44. A área de interesse deste grupo é o emprego das técnicas
arqueológicas de documentação para edifícios de qualquer período, função, material e
grau de conservação. O método estratigráfico parece ser particularmente utilizado nas
cidades de formação industrial, como Scheffield, onde as administrações (públicas e
privadas) estão reestruturando os edifícios industriais abandonados para transformálos em residência ou locais públicos. Essa vitalidade na reconfiguração do tecido urbano
permitiu o desenvolvimento de experiências de registro e documentação dos edifícios
antes da sua destruição ou reestruturação.
Ainda com relação à Grã-Bretanha, outro instituto de pesquisa ativo na AA é a Universidade
de Oxford, com os departamentos de Archaeology Buildins e de Historic Buildings45.
A Alemanha, segundo Simona Valeriani (1999, p.83), possui uma escola de longa tradição,
com desenvolvimentos interessantes de caráter nacional, mas também regionais, seja pelas
diferentes abordagens metodológicas, seja pela variedade tipológico-construtiva regional
dos objetos históricos, com desenvolvimento de métodos de datação para cada região.

44 Um dos principais intérpretes do grupo é Jason Wood do Heritage Consultancy Services.
45 Entre os numerosos canteiros levados adiante pela instituição inglesa figura o da Stowe House no Buckinghamshire
(sul da Inglaterra).
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Figuras 12 e 13: Algumas das tabelas de datação antrópicas desenvolvidas pela comunidade germânica. Técnicas
construtivas e chaves metálicas de ancoragem. Fonte: VALERIANI, 1999, p. 87 e 89.
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A Polônia tem participação fundamental no emprego da metodologia estratigráfica. A
historiografia reserva ao Instituto de História da Cultura Material (Academia Polonesa
das Ciências), um papel de primeiro plano no debate e na aplicação da estratigrafia
em contextos urbanos e territoriais. A partir do final dos anos 1970, o grupo trabalha
sobre análises de sítios pluriestratigráficos e sobre a possibilidade de escavação ligada
aos processos de formação das unidades estratigráficas. A presença deste grupo dirigido
por Witold Hensel, na Itália, foi significativa para circulação da metodologia da equipe
polonesa no território italiano.
Com relação ao plano metodológico, sublinha-se uma abertura com relação às experiências
italianas nos mesmos anos. As escavações arqueológicas são, então, enriquecidas por
experiências ligadas ao estudo petrográfico dos materiais, as análises quimico-físicas das
argamassas e dos vidros.
O tema do processo de estratificação, formação dos estratos e confiabilidade, é o eixo de
toda atividade da escola polonesa. Mas, segundo Beltramo (2009, p.30), o rigor do método
e a abordagem inédita tiveram publicação tardia.
Na América do Sul, é mais difícil ter uma visão panorâmica das atividades pelo fato de
tudo relativo a esse assunto ser muito recente. Aparentemente, a Argentina é um país que
se destaca. Existe um Programa de Arqueologia da Arquitetura do Centro de Arqueologia
Urbana46 (CAU) que pertence à Universidade de Buenos Aires (UBA). Recentemente, o
emprego do método estratigráfico em uma casa rural de terra rendeu a Rolón e Rotondaro
(2010, p. 213-222) um artigo na revista espanhola Arqueología de la Arquitectura. Projetos
de restauro fazem uso desta ferramenta, como o exemplo exposto na dissertação de
mestrado de Nadja Santos (2009, p. 108-113).
O Uruguai recebeu em 2010 um curso de formação em AA, organizado pela Prefeitura
de Vitoria Gasteiz (cidade da Espanha) e o Programa das Nações Unidas para o
desenvolvimento (PNUD), dentro do contexto de intervenção de suas Estâncias Jesuíticas.

46 Segundo o arquiteto e arqueólogo argentino Guillermo Paez (apud SANTOS, 2009, p. 108), o projeto de pesquisa tem
como principal objetivo identificar e analisar construções coloniais, ou seus vestígios, que ainda se encontram na cidade
de Buenos Aires, mas que não são consideradas por estarem ocultas por obras posteriores.
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Figuras 14 e 15: Delimitação das unidades estratigráficas e esquema estratigráfico dividido por fases em uma casa rural
na Argentina. Fonte: ROLÓN; ROTONDARO, 2010, p.217 e 218.
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Com relação ao Brasil, existe um grupo de pesquisa de AA, vinculado ao Departamento
de Arquitetura e Construção (DAC) 47 da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Este grupo realiza atualmente pesquisas sobre técnicas construtivas e argamassas históricas
com fins de conservação do patrimônio industrial paulista48, além de ter concluído, em
2009, o projeto sobre sistemas de documentação para registro e leitura estratigráfica de
edifícios históricos49. Essa pesquisa resultou na divulgação de alguns artigos (listados
em Referências Bibliográficas, TIRELLO50), além de render palestras e seminários pelo
Brasil.
A produção científica nacional ainda é pouco volumosa e esparsa. Desta produção, pode-se
citar a dissertação de mestrado de Daisy Morais51 e também a de Nadja Ferreira Santos52.
Uma tese de doutorado está sendo elaborada por Larissa Corrêa A. Nunes Santos, na
Universidade Federal da Bahia, sobre aplicação de métodos de datação.
Em face das diferentes etapas em que se encontra o debate internacional acerca da análise
estratigráfica na arquitetura, percebe-se a complexidade do campo de estudo, com amplo
espaço de trabalho. O Brasil, apesar de ter trabalhos científicos que contribuem com o
desenvolvimento do tema, ainda tem muito que amadurecer. Existe uma carência nos
estudos das técnicas construtivas por região e época de aplicação. Além disso, o estudo
arqueológico do edifício, em cota positiva, ainda é desconsiderado pela grande maioria
dos profissionais arquitetos.

47 Ver site: http://www.fec.unicamp.br/~gcor_arquitetura/.
48 Este estudo, de âmbito multidisciplinar, propõe-se a documentar e catalogar sistematicamente a casuística
construtivo-constitutiva dessas edificações, associada a análises científicas de caracterização de rebocos e revestimentos
dos exemplares arquitetônicos mais significativos sob o ponto de vista técnico-construtivo. Ver: http://www.fec.unicamp.
br/~gcor_arquitetura/?page_id=240.
49 Sistemas de registro de trabalhos de prospecção arqueológica de superfície para datação de etapas construtivas
e ornamentais de edifícios históricos. Objetiva-se, assim, estabelecer métodos de medição/codificação espacial e
organização gráfica unificadoras das especificidades e perímetros de cada unidade estratigráfica, que concorrem para o
reconhecimento da cronologia histórica de um edifício.
50 Tirello (2008, 2007, 2006, 2002).
51 Morais (2007). O livro é fruto de pesquisa realizada para dissertação de mestrado e que foi apresentada ao Museu de
Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (USP).
52 Santos (2009). Dissertação de mestrado apresentada à Universidade Federal de Pelotas.
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O Capítulo 2 é de particular interesse para o enriquecimento das metodologias de
aproximação aos edifícios históricos nacionais, pois algumas das construções apresentamse sem revestimento, o que propicia esse tipo de leitura. Além disso, as pesquisas
desenvolvidas para esta dissertação demonstraram que a leitura estratigráfica de edifícios
à vista é praticamente desconhecida por parte dos arquitetos e arqueólogos brasileiros.

2.1 Os tipos de unidades estratigráficas
Conforme visto no capítulo 1, as UEs constituem o elemento base da análise estratigráfica.
No contexto de uma análise em um edifícios sem revestimento, existem dois tipos
principais de UEs: as positivas e as negativas.

Figura 1: Um edifício estratificado pode ser subdividido nas unidades
estratigráficas positivas e negativas (em cinza). Fonte: BOATO, 2008,
p.58.
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Define-se unidade estratigráfica positiva as partes de um edifício que não deixam dúvida
sobre a sua realização enquanto fruto de uma mesma ação/intenção construtiva. Pode ser
uma parede, um teto, um arco, um encanamento ou até mesmo um reboco.

Figura 2: Exemplos de UE positivas:
um muro, um portal, um piso, uma
tubulação e um revestimento cerâmico
(UE de revestimento). Fonte: BOATO,
2008, p. 76.

Um reboco faz parte da unidade estratigráfica positiva de revestimento1 (UER), um
grupo que também envolve as tintas e outros revestimentos como os azulejos, ladrilhos
e mantos de cobertura. É essencial que a eventual presença de uma UER seja assinalada,
pois ela encobre as outras UEs.
As unidades estratigráficas negativas são as superfícies que guardam sinais de retirada
de matéria feita por uma ação voluntária do homem, como demolições, cortes para a
realização de novas aberturas ou mesmo o apicoamento de superfícies para ancoragem de
novos rebocos.

1 Segundo Mannoni (1998, p. 82), normalmente confunde-se o emprego dos termos Unidade Estratigráfica de
Revestimento/Superfície com a Análise estratigráfica de revestimentos. O primeiro termo está dentro do contexto
de uma análise estratigráfica das estruturas, desenvolvida na dissertação neste Capítulo 2. Já a análise estratigráfica
de revestimento pode ocorrer sem necessariamente existir uma análise estratigráfica das estruturas, assunto que será
abordado no Capítulo 3.
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Figura 3: Exemplos de UE negativas, assinaladas na figura através do número 1. Fonte: BOATO, 2008, p.79.

No local onde a ação de retirada de matéria aconteceu, forma-se uma superfície de quebra,
na qual estão registrados os traços dos instrumentos empregados ou resquícios do que foi
retirado. Porém, é raro que tais marcas estejam visíveis, restando apenas uma margem de
quebra, irregular e pouco configurada em comparação com uma margem ocasionada por
uma construção (ex: o acabamento de um vão).
Para Doglioni (2008, p. 192 – tradução livre da autora):
Uma das contribuições mais importantes oferecida à arquitetura pela estratigrafia vinda da
arqueologia é representada pelo conceito de interface negativa, conhecida também por superfície
própria. Existe algo de inefável na recordação de algo jamais visto, no traço que resiste a uma parte
demolida. A esse conceito temos o mérito de assumir a demolição no papel da construção, uma
passagem relevante na vivência do edifício2

Não se classificam nestes casos aqueles sinais provocados por fenômenos de degradação3,
como falta de reboco, erosões e fissuração4. Na estratigrafia da arquitetura foi constatado
que se concentrar na história das intervenções voluntárias simplifica o trabalho analítico,
uma escolha sem dúvida redutiva com relação à complexidade do objeto real. Alguns
pesquisadores não aceitam esse procedimento e propõem um terceiro tipo de UE, a unidade
de transformação. Unidade essa que abarca as degradações, além das positivas e negativas5.

2 Uno dei contributi più importanti offerti all’ architettura dall’ impianto stratigrafico proprio dell’archeologia è
rappresentato dal concetto di interfaccia negativa, detta anche superficie in sé. [...] C’è qualcosa di ineffabile nel ricordo
di una cosa che non abbiamo mai visto, nella traccia che permane di una parte demolita; nella residua presenza di una
assenza (Doglioni,2008, p. 192).
3 Para Doglioni (2008, p. 193), na arquitetura, os estratos sofrem mudanças devido à degradação, que apenas em
parte se prestam a uma análise de estrato e interface, sendo, assim, mais funcionais os específicos códigos de descrição
patológica.
4 Em alguns casos, quebras ocasionadas por abalos sísmicos podem ser consideradas como unidades negativas, porque
é difícil diferenciá-las de uma quebra ocasionada por guerra ou demolição (BOATO, 2004, p.304).
5 A Universidade de Padova, através do pesquisador Giovanni Leonardi, desenvolveu projeto sobre o assunto
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Outro caso que se apresenta com certa frequência são as unidades estratigráficas que não
são vistas por completo, mas apenas parcialmente. Como exemplo (ver figura 4), uma
parede rebocada pode revelar a presença de um antigo vão emparedado por conta de uma
fissura que o acompanha. Não é possível considerar o fechamento dessa abertura como
uma UE, pois não conseguimos visualizá-lo por completo, contudo, deve-se registrar a
informação na categoria de unidade estratigráfica oculta. Isso assinala a particularidade
da situação e induz a utilizar o dado com a máxima cautela.
Figura 4: Neste exemplo, uma parede
revestida revela a presença de uma
abertura tamponada, devido a uma
fissura que acompanha o perímetro
da antiga abertura. Uma informação
que deve ser registrada como UE
oculta, através do número entre
parênteses. Fonte: BOATO, 2008,
p.82 .

Figuras 5, 6 e 7: Exemplos de UE oculta. ALAGNA, 2008, p.82.

Também temos as unidades estratigráficas virtuais, que são partes do edifício que
deixaram de existir, mas que deixaram uma pista de sua existência, o que permite
reconstruir as suas características. Um exemplo que ilustra o caso é o buraco deixado em
uma parede por traves de madeira que sustentavam um telhado ou mesmo um piso. Ainda
que as traves não existissem mais no momento da análise, seria possível concluir que tais
buracos serviriam para a ancoragem das mesmas.

Figura 8: O desenho ilustra as operações relativas à inserção de uma viga de madeira, sua ancoragem na parede e depois
sua retirada. Unidade estratigráfica virtual. Fonte: BOATO, apud ALAGNA, 2008, p.83.

(BELTRAMO, 2004, p.64). Ver também: CAGNONI, 1996.
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2.2 Como reconhecer as unidades estratigráficas
Boato (2004, p.311) explica que reconhecer as unidades estratigráficas significa evidenciar
a continuidade que a caracteriza do ponto de vista estratigráfico e, ao mesmo tempo,
distinguir cada uma em relação a que está ao lado. Os elementos que permitem essa
identificação são:
·· Todos os materiais presentes, inclusive as argamassas;
·· As técnicas construtivas;
·· Todas as descontinuidades de materiais e técnicas;
·· As bordas de ruptura, sinais deixados pela retirada de materiais e similares.
No entanto, uma mudança de matéria, forma ou função não corresponde necessariamente
a uma descontinuidade de tipo estratigráfico. Se assim o fosse, como ficariam as técnicas
construtivas de alvenaria mista, que utilizam tijolos e pedra ao mesmo tempo? Por isso,
as descontinuidades e continuidades a serem consideradas estão ligadas às operações
construtivas ou destrutivas efetuadas.

Figura 9: Alvenaria em pedra e tijolo apresentando
descontinuidade de materiais (castelo de Zena, Piacenza).
Fonte: FIORINI, 2008, p.5.

O conhecimento das técnicas construtivas locais também irá permitir que seja estabelecido
se existe ou não homogeneidade entre o que é visto na superfície e o núcleo estrutural
submerso, pois essa descontinuidade faz parte da lógica estrutural de algumas técnicas
construtivas, o que impede que sejam consideradas como diferentes unidades 6.

6 Agradeço ao arquiteto Paulo Sergio Del Negro, que durante nossas conversas sobre a dissertação, me alertou sobre
esse fato.
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Segundo Brogiolo (1996, p.11), é possível analisar uma parede apenas do ponto de vista de
materiais e técnicas, sem fazer uma análise estratigráfica, mas, fazer uma estratigrafia sem
conhecer os materiais e técnicas, seria incorreto. Apesar desta conclusão, a Itália, até 1996,
ainda não tinha um repertório completo de suas técnicas construtivas. Isso se torna ainda
mais problemático para o Brasil, onde pouco se estuda as técnicas construtivas do ponto
de vista regional e temporal.

Figura 10: Levantamento das tipologias
de aparelhos italianos: em pedra, mista
e tijolos. Desenho de R. Parenti. Fonte:
ALAGNA, 2008, p.77.

Gian Paolo Treccani (2000, p. 61) aprofunda a questão ao refletir sobre o conceito de
técnica construtiva compreendida como uma série de normas codificadas que podem
ser projetadas sem verificações, ou seja, gerando atribuições de qualidade tecnológica
independente do contexto em que as práticas ocorreram. O autor alerta para o risco de
desprezo pelos saberes elementares, não transmitidos de forma codificada, por Tratados
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e Manuais Técnicos. Assim, torna-se necessária uma aproximação empenhada na
compreensão dos documentos da cultura que a prática construtiva manifesta, usando uma
leitura impregnada de visão antropológica.

2.3 Limites, perímetros, bordas, superfícies, interfaces
Quando se trata de reconstruir a sequência estratigráfica, os limites das UEs contêm a
maior parte dos indícios.
Como disse Doglioni (2008, p. 194 - tradução livre da autora): “bordas, limites e interfaces,
representam os sinais com os quais a estratificação construtiva se manifesta e através dos
quais podemos compreendê-la” 7.
A tendência de tais margens/bordas (retas, sinuosas, conformadas ou sem desenho
reconhecível) e o modo como os materiais foram dispostos em adjacência a elas8 constituem
um dos sinais sobre os quais o arquiteto apoia suas deduções.
No ponto em que a unidade é interrompida por uma demolição, a sua margem terá uma
irregularidade ou aspereza típica de uma borda ou interface negativa; onde a mesma
termina intencionalmente, a constituir um limite definido da construção, a margem terá

Figura 11: Tipos de borda. Seguindo o perímetro
de cada UE encontram-se bordas diferentes:
borda verdadeira, borda negativa, borda de
espera, borda falsa ou de apoio, que ajudam a
entender a modalidade da estratificação. Fonte:
BOATO, 2008, p.62.

7 “Bordi, limiti e interfacce rappresentano i segni con cui si manifesta la stratificazione costruttiva e attraverso i quali
possiamo risalire a essa” (DOGLIONI, 2008, p. 194). Ver também: DOGLIONI, 1997, p.78.
8 Toda unidade, ao longo do seu perímetro, está em contato com outras unidades ou é delimitada pelo vazio de uma
abertura ou pelo espaço externo do edifício (BOATO, 2008, p.63).
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uma característica de borda verdadeira; onde a interrupção é prevista, mas momentânea,
a margem se configura como borda de espera, disponível a se juntar com outras partes
que se seguirão; onde a unidade se encosta a outras unidades, a sua borda se conforma
a elas, assumindo em negativo o perfil e caracterizando-se como borda falsa ou de apoio
(DOGLIONI, 1997a, apud BOATO, 2008, p. 63; DOGLIONI, 2008, p. 218).
A observação, apoiada na experiência, ajudará a reconhecer o tipo de borda e sua natureza.
Isto, por sua vez, permitirá traçar o contorno das unidades (onde temos uma borda
temos também um limite); evidenciar a presença de unidades negativas (onde a borda
foi quebrada intencionalmente); compreender qual relação construtiva e temporal existe
entre unidades adjacentes (BOATO, 2008, p. 63).
É necessário ter consciência de que aquilo que vemos e representamos como perímetro
linear da unidade, na realidade, é tridimensional e corresponde, em geral, a uma superfície
que se desenvolve além da superfície do objeto. Toda UE tem um volume e muitas faces.
Algumas estão à vista, mas a maioria está voltada para dentro, em contato com outras
unidades. Por esse motivo, falamos também em interface, ou seja, superfície entre duas
UEs (BOATO, 2008, p. 64; MANNONI & BOATO, 2002, p.41).

Figura 12: A observação da superfície da obra revela duas UEs: 1 e 2.
A fronteira entre as duas UEs é tida como uma linha. Na realidade
tridimensional, toda unidade positiva tem um volume e o contato com as
unidades se dá por superfícies, que são as interfaces (ver linha tracejada).
Fonte: BOATO, 2008, p. 65.

De acordo com Boato (2004, p. 306), Edward C. Harris foi o primeiro a elaborar o conceito
de interface para a arqueologia de escavação identificando-as com as superfícies dos
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estratos. Tais superfícies correspondem ao período de vida do estrato. Dessa maneira,
enquanto na escavação todas as superfícies são interfaces, em uma construção isso quase
não acontece9, pois as interfaces ficam perpendiculares à superfície do edifício e o que
vemos são linhas que acabam delimitando a UE em observação.
Assim, o mapa das unidades poderá ser traçado, revelando um conjunto de linhas, de
contornos e campos que definem a geografia das ações construtivas e destrutivas (BOATO,
2008, p. 63).

2.4 O conceito de relação estratigráfica
Após o reconhecimento e delimitação das unidades estratigráficas, é necessário
compreender se determinada unidade foi feita antes, depois ou ao mesmo tempo que as
outras unidades a ela adjacentes. Para isso é necessário que exista um contato entre elas,
afinal o reconhecimento sequencial deve basear-se em leis físicas ou em necessidades
construtivas.
A construção segue regras que não podem ser quebradas: a partir da fundação,
todo elemento, auxiliado pela coesão dos materiais e modalidade de assentamento,
tem necessidade de um apoio ou de um suporte para desafiar as leis da gravidade.
Normalmente, aquilo que está na parte superior de uma parede é posterior ao que está
abaixo10. Isso corresponde frequentemente às possibilidades e impossibilidades técnicas e,
consequentemente, estabelece o que veio antes, depois ou é contemporâneo. Assim, “um
reboco não pode ser feito se antes não existe o muro. Um muro não pode ser quebrado se
não existe” 11(BOATO, 2008, p.57 - tradução livre da autora).
A pesquisa dos possíveis contatos é ampla, mas, segundo Roberto Parenti (1988a, p.269),
a casuística de relações físicas pode ser representada por três possíveis termos:
1 - Posteridade – apoia-se, cobre, corta, preenche;
2 - Anterioridade: coberta por, cortada, preenchida por, serve de apoio a;

9 Na verdade, quando as estratigrafias são realizadas em revestimentos, as suas interfaces coincidem com as suas
superfícies, parecendo-se mais com um trabalho de escavação.
10 Escluem-se os evidentes casos de reforço de estruturas.
11 “Un intonaco non può essere steso, se prima non è realizzato il muro. Un muro non può essere rotto, se non esiste.”
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3 - Contemporaneidade: igual a, liga-se a.
As relações mais encontradas na leitura estratigráfica de superfície de paredes são aquelas
de apoio e cobertura, que estabelecem relações de anterioridade e posterioridade.

Figuras 13, 14 e 15: Construção de um muro em tijolos sobre um embasamento de pedra (UE 2 sobre UE 1). Construção
de uma divisória perpendicular a uma parede estrutural já existente (UE 2 contra UE 1). Revestimento de um muro, a
UE 2 cobre a UE 1. Fonte: BOATO, 2008, p. 60.

As que cortam ou preenchem também estabelecem o que veio antes ou depois.

Figuras 16 e 17: Quebra da parede para
passagem de canalização e tamponamento
de uma abertura (UE 2 preenche a UE 1).
Fonte: BOATO, 2008, p.60.

A autora Anna Boato sugere:
Quando as unidades não estiverem claramente mostrando o que veio antes ou depois, pode ser útil
imaginar a “retirada” de uma delas para avaliar se a execução e existência da outra unidade seria
possível na ausência daquela que foi “eliminada” [...]12 (BOATO, 2004, p. 319, grifo nosso e tradução
livre da autora).

Figura 18 e 19: As duas construções da
esquerda são anteriores as da direita. Na foto
23, a construção mais antiga deixou elementos
sobressalentes para receber um possível anexo.
Na foto 24, as alvenarias foram ligadas através
da retirada de material da alvenaria mais antiga.
Fonte: BOATO, 2008, p. 69.

12 “Quando, di fronte a due u.s., ci domandiamo quale di esse sia anteriore e quale, al contrario, sia posteriore all’altra, è
spesso utile immaginare di “togliere” una delle due u.s. per valutare, quindi, se la esecuzione e, in qualche modo, l’esistenza
stessa dell’altra u.s. sia possibile anche in assenza della u.s. eliminata [...]” (BOATO, 2004, p. 319)
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As relações de contemporaneidade podem acontecer entre UEs que estão em contato
direto ou podem estar em relações estratigráficas indiretas, ou seja, quando as UEs não
estão em contato.
A lógica da construção nos induz a considerar como contemporâneo um vão de uma
janela que nasceu com a construção da parede ou, como em outro exemplo, a construção
de uma parede que já previa buracos para ancoragem de vigas.

Figura 20: Relação estratigráfica direta: os desenhos ilustram as fases na qual uma viga de madeira é engastada em uma
parede previamente pensada para recebê-la, o que é demonstrado pela ausência de bordas de quebra. Fonte: ALAGNA,
2008, p.92.

Certas unidades, que inicialmente são consideradas distintas por não terem uma relação
de contato, podem ser contemporâneas.

Figura 21: Unidades estratigráficas contemporâneas, assim
identificadas depois que investigações de subsolo foram
realizadas. Fonte: R. Parenti apud ALAGNA, 2008, p. 92.

Situações que apresentam duas UEs muito parecidas, mas sem contato, terão relações
baseadas no confronto não propriamente estratigráfico. Tais relações indiretas têm o nome
de igualdade e analogia e fazem parte das relações estratigráficas de contemporaneidade.
A relação de igualdade13 se estabelece entre duas unidades que tenham as seguintes
características em comum (ainda que não haja entre elas contato físico): materiais,
medidas e disposição dos elementos. Quanto mais evidente a semelhança e clara a causa
da separação, mas afirmativa será a relação de igualdade (BOATO, 2008, p.71).

13 Também conhecida como Relação estratigráfica de Identidade (ALAGNA, 2008).
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Normalmente isso ocorre quando temos uma unidade negativa que separou a unidade
inicial em duas ou uma sobreposição de uma unidade positiva que escondeu uma parte
da unidade originária, o que tornaria hipotética e não certa a presença da parte escondida
(BOATO, 2008, p.71).

Figura 22: Igualdade entre UEs: no ex. A, B e C a UE1 está visualmente separada da UE 2, devendo-se ter o máximo de
cuidado antes de identificá-las como iguais, conforme exemplo B. No exemplo D, ela está realmente separada, sendo
sem dúvida duas unidades diferentes. Contudo, é possível identificá-las como iguais através da operação de confronto.
Fonte: BOATO, 2008, p. 71 e 2004, p.324.

Outro tipo de semelhança é aquela que acontece entre UEs cujas características são
confrontáveis (mesma medida, mesma forma, mesmo material), mas que não são e nunca
foram a mesma unidade. Seria uma relação de analogia14, por exemplo, duas colunas da
mesma forma e tamanho ou duas janelas fabricadas do mesmo modo (BOATO, 2008, p.72).
Pode-se dizer que duas unidades análogas são produto de uma mesma cultura construtiva,
cuja duração temporal, porém, dependeria da persistência daquela cultura. Como as
soluções construtivas dos antepassados podiam durar séculos, sendo passadas de pai para
filho, deve-se ter cuidado ao se afirmar que duas unidades análogas são da mesma época
(BOATO, 2008, p.72).

14 Também conhecida como Relação estratigráfica por Tipologia (ALAGNA, 2008).
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Figuras 23, 24, 25 e 26: Exemplos de
unidades análogas: colunas, mísulas de
mesma forma, esquadrias e divisórias
similares e com mesmo material e
aparelho. Fonte: BOATO, 2008, p.73.

E assim, ao reconstruir essa rede de ações do que veio antes, depois ou ao mesmo tempo,
podemos reconstruir também a história material do edifício. Contudo, Doglioni (2008,
p. 194) alerta para se ter sempre em mente que se deve separar a transcrição dos dados
obtidos na superfície in situ, da sua interpretação, pensamento que é também assinalado
por Boato (2008, p. 81) e Ramos & Cossío (1998, p. 97): recolher os dados sem misturá-los
com as hipóteses15, ou seja, o registro e a interpretação são fases distintas.
Para Doglioni (2008, p. 194), o procedimento proposto tem a vantagem de construir
progressivamente a interpretação estratigráfica, baseando-se na combinação de dados
do contato entre superfícies, e de torná-la verificável, aplicando assim a teoria científica

15 Por isso, durante os trabalhos de campo, cada UE - que tem uma precisa localização “topográfica” - recebe um nome
único, isto é, um nome que não se repita por mais que outra UE se pareça com ela.
Complementando o assunto, Doglioni (2002, p.119) escreve: Cerco di dividere la raccolta dei dati dalla loro interpretazione,
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de Popper16. A análise estratigráfica da arquitetura, diferentemente do que ocorre na
arqueologia de escavação, permite que as observações possam ser repetidas futuramente
(caso uma obra de intervenção respeite os estratos).
Deste modo, a teoria popperiana do conhecimento é, até o momento, a mais alinhada com
o método da análise estratigráfica da arquitetura (MANNONI; CAGNANA, 1996, p. 85).
A leitura estratigráfica de um edifício não é uma operação fácil nem mecânica e está sujeita
a momentos de incerteza. Em todas as situações em que a dúvida aparecer, a prudência
e o rigor nos aconselham a separar as UEs. Segundo Boato (2008, p. 67), durante o
procedimento de análise viu-se que é mais fácil unificar duas UE enquanto que dividi-las
tardiamente comporta erros e confusões. Contudo, isto não deve induzir a uma excessiva
fragmentação do objeto de estudo, o que tornaria complicada e onerosa sua organização.

2.5 Forma de aplicação
Após a exposição dos tipos de unidades estratigráficas e suas relações, é imprescindível
expor como acontece o processo de leitura estratigráfica: a organização temporal e lógica
das etapas e ferramentas utilizadas.
Para o arquiteto Doglioni (2008, p.65), antes de darmos início aos procedimentos técnicos
científicos do conhecimento - como levantamentos métricos, fotográficos e estratigráficos
- devemos saber explorar a arquitetura com o nosso olhar para imprimir na mente
sensações e imagens do conjunto e do detalhe. Para isso, ao invés de rápidas fotos digitais,
podemos elaborar desenhos a mão, buscando explorar o espaço com nosso próprio olhar17.

anche se sono consapevole che questo è solo parzialmente possibile. A mio avviso, questo procedimento presenta il vantaggio
di costruire progressivamente l’interpretazione stratigrafica, basandola sulla combinazione di dati puntuali al contatto tra
superfici, e di renderla maggiormente verificabile e de-costruibile (Popper avrebbe detto “falsificabile”, inteso come requisito
dell’indagine scientifica) nel caso emergano ulteriori dati o sia effettuata una lettura diversa di alcuni di essi.
16 A teoria de Popper diz que a experiência e as observações do mundo real podem e devem tentar encontrar provas
da falsidade de determinada teoria. Este processo de confronto da teoria com as observações poderá provar a falsidade
da teoria em questão. Nesse caso há que se eliminar essa teoria que se provou falsa e procurar uma outra teoria para
explicar o fenômeno sob análise. Em outras palavras, uma teoria científica pode ser falsificada por uma única observação
negativa, mas nenhuma quantidade de observações positivas poderá garantir que a veracidade de uma teoria científica
seja eterna e imutável (fonte: http://www.if.ufrgs.br/mpef/Lang/POPPER.pdf).
17 Donatella Fiorani (2004, p.542) também coloca a importância dessa primeira inspeção, que normalmente acaba
sendo feita através de uma rápida visita e na qual geralmente se faz uso de fotografias apressadas e casuais. Diversos
outros autores sugerem uma rotina de observação metódica, na qual o itinerário de investigação deve seguir um
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Isso irá proporcionar uma lembrança viva da experiência emotiva do primeiro contato
e consentirá uma reflexão maior com relação aos problemas levantados, o que funciona
como um antídoto contra eventuais distorções induzidas por instrumentos e modos de
leitura.

Figura 27: Croquis relativos a uma inspeção. São evidenciadas as características dos materiais, estruturais e não
estruturais do edifício, com uma dúplice atenção às informações que podem ser úteis para a compreensão estática do
edifício e para a reconstrução das fases construtivas. Fonte: FIORANI, 2004, p.543.

Após essa primeira aproximação, é imprescindível que o pesquisador estude o edifício e
a região onde este se insere, aprendendo sua história, os modos de construção local e as
características dos materiais para que o olhar seja capaz de perceber aspectos do objeto
que passariam despercebidos.
Quando o pesquisador iniciar os trabalhos de campo, o primeiro passo será a descrição,
com palavras e imagens, do edifício em estudo, ou seja, recolher dados objetivos e colocá-

princípio uniforme e lógico (de baixo para cima ou vice e versa e no sentido horário, movendo-se a partir do ângulo
norte) e as diversas observações e desenhos devem ser realizados no local. Também é desejável que seja acompanhado
das seguintes informações: localização; contexto (características geográficas, morfológicas e físicas do terreno, clima,
presença de fontes de poluição, presença de fontes hídricas, acessibilidade do sítio e uso dos espaços, visuais do edifício);
implantação, configuração volumétrica e organização do edifício; características construtivas e estruturais e as condições
de uso e de conservação.
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los em ordem de modo compreensível18. Nesta fase, as observações devem ser organizadas
hierarquicamente, afinal um edifício, por ser um objeto em três dimensões, possui uma
infinidade de superfícies. Para não se perder e manter uma lógica durante a leitura, o ideal
é que o pesquisador vá do geral para o particular19.
Brogiolo (apud ALAGNA, 2008, p. 87) introduziu sete códigos de referências que
identificam as partes nas quais um organismo arquitetônico pode ser dividido, respeitando
a lógica do geral para o particular. A classificação inicia-se com o Complexo Arquitetônico
(CA), que se constitui por vários Corpos de Fábrica (CF). Cada Corpo de Fábrica é então
decomposto em Prospectos Gerais (PG) – fachadas. A parte interna do edifício é dividida
por Unidades Funcionais (UF) que são delimitadas por Prospectos Particulares (PP). Então
parte-se para as Estruturas Horizontais (EH) - como os pisos e estrutura da cobertura
- os Elementos Arquitetônicos (EA) - como uma coluna, abertura, friso ou esquadria e, finalmente, as Unidades Estratigráficas (UEs), elemento base da análise. A análise do
construído compõe-se assim da união de elementos que vão do complexo arquitetônico
às unidades estratigráficas.

Figuras 28 e 29: Esquemas exemplificativos para individualizar as partes nas quais um edifício é subdividido
analiticamente. Fonte: Brogiolo apud ALAGNA, 2008, p. 86.

Com base na leitura de textos que explicam a metodologia de Brogiolo20, entendeu-se que a
codificação proposta pode ajudar a manter um raciocínio de ação quando o procedimento

18 A operação de descrever com rigor aquilo que se vê, através de palavras ou imagens, é chamada de arqueografia
(PITTALUGA, 2009, p.284).
19 Mannoni (1998, p. 81) escreve que a primeira operação de uma análise estratigráfica baseia-se no reconhecimento de
uma sequência relativa entre as partes de uma construção, pois isso irá identificar se o edifício é homogêneo ou possui
várias fases de construção. Uma operação usada há tempos, pois se fundamenta em fatos evidentes, fruto de conclusões
dedutivas (exemplo: um muro que se encosta em outro ou por ele é interrompido).
20 Não foi possível ter acesso a explicação completa presente no livro Archeologia dell’edilizia storica de G.P. Brogiolo
(1988). O acesso à teoria de Brogiolo exposta na obra referida acima foi realizado a partir dos livros de dois outros
autores, Beltramo (2009) e Alagna (2008).
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de análise estratigráfica estiver em curso. Afinal, a observação de uma UE pode estar em
diferentes contextos. Neste caso, o que interessa pode ser expresso com a seguinte pergunta:
o essencial é o Complexo Arquitetônico ou o modo como um ambiente interno teve
seus vãos alterados? Tudo está interligado em um edifício, uma alteração pode influenciar
todos os níveis, mas o importante é definir quais desses níveis interessam à pesquisa21.
O interesse pode concentrar-se no entendimento cronológico da obra em volume22 (núcleo
inicial da construção e quais corpos de edifícios foram acrescentados), o que levará a uma
análise preliminar das várias superfícies visíveis, concentrando a atenção nas conexões
entre os volumes acrescentados. São então ignoradas as análises correspondentes aos vãos
internos de cada corpo construtivo que não causam influências nas relações do conjunto
(exemplo: a substituição de um piso, a retirada de uma parede não estrutural, a substituição
de uma esquadria, a adição de um reboco). Mas, por outro lado, se nos deparamos com
um monumento cuja volumetria não foi alterada, pode-se fazer apenas um estudo que
considere seus vãos internos. O importante é ter clareza com relação ao contexto, aos
objetivos e definir o grau de aprofundamento da pesquisa.
Se tomarmos como exemplo a Casa de Dona Yayá 23(São Paulo), poderíamos deduzir que
o trabalho executado considerou não só o Complexo Arquitetônico, mas também suas
Unidades Funcionais. As hipóteses de crescimento volumétrico da casa eram baseadas
na análise da estrutura das paredes (macroestratigrafia) através dos tijolos da fundação,
trechos do forro e fachada que se apresentavam sem revestimentos, considerando a casa na
sua totalidade. Essas hipóteses foram sendo confirmadas com os estudos dos revestimentos
e ornamentos artísticos internos que tinham o objetivo de entender as diversas ambiências
por que passou a casa.
Segundo Beltramo (2009, p.54), essa articulação implica em uma variação de escala
de interesse, o que faz com que a análise estratigráfica possa ser, inclusive, aplicada em
contextos urbanos ou territoriais. O Complexo Arquitetônico, constituído pela agregação

21 De acordo com a leitura de Cossio e Ramos (1998, p.95), “Parenti realiza uma proposta mais elementar, organizada
em três níveis, que inclui em primeiro lugar a determinação do contorno das grandes massas da obra, os reticulados
construtivos e os diferentes materiais – através deuma base planimétrica -; um segundo nível que estabelece as mudanças
de cota do solo e os contornos das Unidades Estratigráficas Murárias (UEM) [...] empregando uma base fotográfica. Por
último aborda-se o Registro Analítico das UE.M atendendo aos componentes construtivos singulares, os acabamentos,
tipos de aglomerantes, juntas etc”.
22 Chamada de análise estratigráfica de volume. Ver: BOATO, 2004, p. 327 a 331.
23 Ver: Tirello (2006 e 2007) e Comissão de Patrimônio Cultural da USP (2001)
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Figura 30: As várias fases volumétricas da Casa
de Dona Yayá a partir de indícios físicos. Fonte:
acervo CPC/USP.

de vários Corpos de Fábrica, pode ser uma estrutura independente, como uma casa ou um
tecido urbano.
Assim, após essas considerações gerais, daremos início a uma exposição das etapas
seguintes que envolvem o modo de aplicação do método.

2
Análise Estratigráfica em edifícios sem revestimento

71

2.5.1 Levantamento métrico-arquitetônico
A fase preliminar da pesquisa é o levantamento de dados referentes ao objeto de estudo.
Em primeiro lugar, esse levantamento deve não só representar corretamente em planta e
em elevação as informações geométricas fundamentais (distribuição no espaço dos cheios
e vazios), mas, também deve evidenciar os detalhes construtivos e todas as especificidades.
Segundo Boato (2008, p. 86), são exatamente estas últimas que frequentemente sugerem
aprofundamentos analíticos e são resolutivas para a compreensão das vicissitudes
construtivas da obra.
O arquiteto Giovanni Carbonara (1997, p.487) também salienta a necessidade de bons
levantamentos em escala 1:50, com as verificações das espessuras, alinhamentos e
ortogonalidade das paredes, para identificar eventuais emendas e adições a um antigo
edifício. Frequentemente, ao pesquisar e visualizar diferentes famílias de alinhamentos
murários, paralelos ou perpendiculares entre si, é possível reconhecer núcleos edificados
distintos. Toda irregularidade é documento útil à compreensão histórica e de restauro do
monumento.
Dessa forma, é fundamental que o levantamento não forneça informações enganosas.
Caso não seja possível levantar tudo de forma rigorosa e, no momento de uma restituição
gráfica, faltem os dados métricos, o que leva a complementações aproximadas, deve-se
distinguir de alguma forma essa parte para não confundir com o desenho decorrente de
um levantamento rigoroso.
O mapeamento das unidades estratigráficas é muito facilitado quando o levantamento
apresenta informações relativas à distribuição e disposição dos materiais, o que pode
ser obtido com tecnologias atuais, através da fotogrametria analítica, tridimensional ou
simplificada.
A fotogrametria simplificada pode ser obtida através de simples fotografias que são
endireitadas por softwares apropriados24. Após essa etapa, as fotos podem ser tratadas e
decalcadas em programas vetoriais (ex.: AutoCad) transformando, assim, a imagem em
linhas.

24 “Entre os principais softwares disponíveis, encontramos três que se destacam: Rollei CDW/MSR, Photomodeler e
PhoToPlan” (RESENDE, 2008, p.82).
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Figura 31: Mapeamento das unidades estratigráficas feito sobre fotografia retificada. Fonte: OSORIO; CARBONELL,
2008, p.200.

Na falta de levantamentos geométricos e de bases fotográficas retificadas, pode-se recorrer
a croquis feitos in situ durante o mapeamento das UEs e acompanhados de fotos que
permitam um controle posterior do trabalho25.
De qualquer forma a análise deve ser feita na presença do objeto real. Toda representação
é apenas um instrumento que pode ajudar a ver melhor o objeto, mas nunca substituí-lo.

25 Isso acontece muito em situações de emergência quando o edifício está em restauro, mas pode ser usado também
quando o objeto de análise é simples, onde a disposição dos materiais ou a posição das relações estratigráficas não tem
grande importância (BOATO, 2004, p. 334).
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Figuras 32 e 33: Croqui feito in situ com indicação
das principais UEs e respectiva foto. Fonte: BOATO,
2004, p.334

2.5.2 Mapeamento e nominação das unidades
Após a obtenção do levantamento métrico, são realizados, sobre as elevações (obtidas de
preferência com as fotos retificadas), os traçados dos perímetros das unidades.
As linhas correspondentes às unidades negativas devem ser diferenciadas (por espessura
ou cor) com relação às unidades positivas. Nas fachadas, as UEs positivas são indicadas
com linhas cheias e contínuas. Já as unidades negativas podem ser identificadas por linhas
abertas ou fechadas ou mesmo por uma superfície (BOATO, 2004, p. 335).
Se entre as unidades existe uma dúvida quanto à localização ou tipo de limite convém
utilizar uma linha tracejada.
Toda unidade, para ser identificada, é diferenciada por um nome próprio. Isso pode ser feito
com uma numeração progressiva (1,2,3...) que siga a mesma ordem do reconhecimento
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Figuras 34 e 35: A partir da foto retificada em escala de 1:50 foram desenhadas as bordas das unidades e sucessivamente
as relações estratigráficas entre uma e outra, diferenciando as construtivas das de revestimento. Em seguida, a subdivisão
por fases foi melhor esclarecida através do uso de cores. Fonte: BASSANI, 2006, p.126.
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Figura 36: (a) são construídas duas
paredes; (b) a demolição de uma
das paredes deixa uma marca sobre
a outra e é realizado um buraco; (c)
é feito uma janela no buraco; (d)
parede no momento da observação;
(e) croqui com o mapeamento e
identificação das 4 unidades. Fonte:
BOATO, 2004, p.335.

Figura 37: Abertura de uma nova
janela com tijolos no lugar de uma
precedente janela com contornos de
pedra. (a) representação esquemática
da situação existente; (b) croqui
com mapeamento e identificação
das unidades estratigráficas. Fonte:
BOATO, 2004, p.335

da UE durante o trabalho de campo. Assim, a UE nº1 não quer dizer que é a mais antiga,
mas a primeira a ser identificada no trabalho de campo. É necessário cuidado, pois esse
procedimento difere da análise estratigráfica de revestimentos, onde a numeração segue
uma ordem crescente de acordo com a posição do estrato em relação ao suporte26.
Assim, para cada UE, tem-se um número específico que não pode ser repetido para outra
UE, mesmo que exista uma relação de analogia ou igualdade.
Quando o objeto de análise é muito grande ou é estudado em partes e por diferentes
profissionais, é conveniente acrescentar à numeração outro código que forneça uma
informação de localização. Exemplo: um edifício de três andares pode ter um código
número.número, onde o primeiro faz referência ao andar e o segundo à unidade. Uma
unidade localizada no térreo será 0.02, 0.03 etc.; no terceiro andar será 3.01, 3.02 e assim
por diante.
Uma subdivisão espacial deste tipo pode ser feita de diferentes modos e de acordo com o
objeto. É possível dividir por parede, por cômodo ou por andar. O mais conveniente é usar
apenas números, pois são os símbolos que permitem mais combinações.

26 Na análise estratigráfica de revestimentos, a ordem de deposição dos estratos não deixa dúvida do que veio antes ou
depois. Por isso, temos uma numeração que se inicia no zero (para a camada mais próxima do suporte) e vai crescendo
de acordo com a ordem de deposição.
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Para ajudar no reconhecimento imediato do tipo de unidade, pode-se associar ao número
símbolos que não sejam alfa-numéricos (tais como quadrados ou círculos). Isso facilita a
leitura de uma elevação, planta e diagrama estratigráfico. A seguir, exemplos desse tipo de
simbologia:
As unidades estratigráficas positivas são indicadas apenas com números: 1.
As unidades estratigráficas negativas são indicadas com um número inscrito dentro de
um quadrado: 1
As unidades estratigráficas de revestimento são indicadas com um número inscrito dentro
de um círculo: 1
As unidades estratigráficas ocultas são identificadas com número entre parênteses: ( 1 ). Já
as virtuais têm o número entre colchetes: [ 1 ]
Outras anotações dizem respeito às relações entre UEs que podem estar sobre os desenhos
(plantas e elevações)27 garantindo, assim, uma leitura veloz do que seria apenas registrado
nas fichas, conforme retratado na figura 46. As mais comuns são:
·· O traço fino indica o limite (entre uma unidade e outra) possível de ser observado
em vista;
·· A flecha indica que a unidade de onde a mesma se origina é posterior àquela que
recebe a ponta da flecha;
·· O sinal ~ indica a contemporaneidade entre duas unidades;
·· O sinal
indica a presença de uma borda de quebra.
A simbologia aqui proposta ainda não é um padrão/norma. Cada grupo de pesquisa pode
adotar símbolos diferentes que deverão estar especificados em legenda.

27 Para tal fim foi elaborado por Doglioni, em 1995, um complexo sistema de símbolos, que inclui as principais situações
estratigráficas e os diversos tipos de bordas. (DOGLIONI, 1997, apud ALAGNA, 2008, p. 105).
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Figura 38 e 39: Desenho de uma parede e seus estratos com
representação de suas unidades e relações considerando fachada e
planta. Fonte: BOATO, 2004, p.349.

Figura 40 e 41: : Identificação das unidades e suas relações sobre fotos retificadas. Fonte: SQUASSINA, 2008, p.215.

2.5.3 Elaboração das fichas
Para cada UE é associada uma ficha descritiva na qual se registram as características da
unidade e se anotam observações e interpretações.
O registro dos dados deve considerar todos os meios disponíveis (descrições, medidas,
croquis, fotografias) desfrutando das potencialidades (e não esquecendo os limites) de
cada um desses.
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A riqueza (e importância) das fichas é proporcional ao risco de que as relativas UEs possam
ser destruídas ou tornadas inacessíveis. Em tal caso, a ficha será o único testemunho e
cada informação não registrada poderá constituir um sério obstáculo às interpretações
e ao conhecimento. Mesmo no caso em que o objeto não apresente qualquer tipo de
adulteração, a ficha continua sendo um indispensável instrumento de organização e
transmissão dos dados (BOATO, 2008, p.92).
A exatidão do registro é fundamental sempre. Anotações incompletas geralmente levam a
necessidade de se retornar ao objeto de estudo em momentos em que a fase de levantamento
de dados já deveria ter sido concluída.
A ficha deverá, antes de tudo, conter o código de identificação das UEs 28. Além das
características intrínsecas às UEs (elementos construtivos, materiais, formas, dimensões,
cores, características de fabricação e assentamento, aspecto das superfícies e das bordas),
devem ser elencadas todas as relações estratigráficas existentes entre a UE e as adjacentes.
Sugere-se que a individualização de toda relação seja justificada por motivações fornecidas
de forma mais ou menos sintética e de acordo com a problemática da situação. Nos casos
mais óbvios é suficiente recorrer às expressões já consolidadas: cobre, preenche, apoia-se,
corta, liga-se (BOATO, 2008, p.93).
Nas situações nas quais a leitura das relações é baseada sobre observações de detalhe
ou em raciocínios não evidentes para todos, convém substanciar as próprias conclusões
com todas as explicações do caso (liga-se, como demonstra a continuidade das juntas de
argamassa; apoia-se, como mostram as dimensões e as disposições dos elementos de pedra
ao longo da interface; etc). Caso a relação seja incompreensível, é útil discriminar o que
foi observado para não confundir com eventuais esquecimentos cometidos em campo.
As relações de analogia e igualdade também devem ser reportadas (BOATO, 2008, p.93).
As fichas também devem conter informações relacionadas à retirada de amostras ou a
elaboração de tabelas de medidas ou fichas de detalhe. A presença de elementos passíveis
de datação também deve ser registrada, juntamente com os instrumentos de datação
possíveis de serem utilizados. (BOATO, 2008, p.93).

28 Aconselha-se pré-numerar cada uma delas para evitar atribuir mais vezes o mesmo número de identificação por
distração ou porque o trabalho é conduzido por mais de uma pessoa.
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Figura 42: Exemplo de ficha de UE detalhada, elaborada por R. Parenti. Fonte: BOATO, 2004, p.340.
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Além da parte a ser preenchida em campo, a ficha deve conter espaço para as informações
vindas posteriormente. Segundo Parenti (1988a, p. 255), é melhor operar em um sistema
aberto, que permite futuras abordagens e aprofundamentos.
No caso de análises rápidas ou quando as descrições de detalhe dos materiais e das técnicas
são preparadas em um documento separado, pode ser suficiente registrar as informações
essenciais em fichas simplificadas ou dentro de tabelas29.

Figura 43: Ficha de Arquivação Veloz, com base na elaborada por Brogiolo. Nesta ficha, os códigos de identificação das
partes decorrentes da subdivisão do complexo arquitetônico são incluídos. Fonte: ALAGNA, 2008, p.116.

2.5.4 Organização e esquematização das informações
Após a subdivisão de um edifício em UEs, chega-se ao momento da individualização
das relações estratigráficas e sua síntese que deve reunir o conjunto de observações
estratigráficas em um único esquema a fim de evidenciar eventuais contradições.
Isto pode ser feito organizando as unidades e suas relações estratigráficas em um gráfico que
é chamado de diagrama ou Matriz de Harris30. Tal diagrama, concebido para as escavações
arqueológicas, foi adotado com algumas modificações para as análises estratigráficas da
arquitetura. Ele representa, através de um sistema de símbolos, a sequência cronológica de
todas as ações construtivas e destrutivas31.

29 Brogiolo sugere uma Ficha de Arquivação Veloz (apud Parenti, 1988a, p. 252 e ALAGNA, 2008, p. 116). Grossi (2000,
p.249) e Fiorini (2008, p.10) também propõem um tipo de ficha (cada um).
Pitalluga (2009, p.212), em um trabalho de análise de fachadas no centro urbano de Gênova, adotou fichas de estratigrafia
de superfícies seguindo a sugestão de Parenti (2002, p. 76) na adoção de fichas separadas para os revestimentos.
30 Nome do arqueólogo que inventou o diagrama para uso em escavações arqueológicas.
31 As análises podem ser de âmbito macro ou microestratigráfico (BELTRAMO, 2008, p.65).
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O Diagrama de Harris serve para colocar em ordem informações que, se fossem escritas,
tomariam páginas e páginas de explicação e também para dar um caráter esquemático
à representação. Mas sua realização nem sempre é possível ou útil. Apenas quando o
número total de UEs for superior a dez, é aconselhável usar a matriz de Harris.
Além disso, no estudo arqueológico da arquitetura, as observações são frequentemente
muito fragmentárias para serem organizadas em um único esquema. Isto depende muito da
visibilidade das UEs existentes, da fragmentação do edifício em muitas superfícies difíceis
de serem organizadas em relação estratigráfica e da eventual dificuldade de inspeção de
partes do edifício. É importante saber que só se faz o diagrama quando se tem certeza
das relações entre as unidades estratigráficas, o que inviabiliza o seu uso para registro
estratigráfico de estruturas portantes não visíveis, ou seja, edifícios com argamassa de
revestimento.
Atualmente, para facilitar a construção do diagrama, foram desenvolvidos softwares,
verdadeiros bancos de dados32 que, a partir dos dados de relações estratigráficas entre as
unidades, constroem automaticamente o diagrama. A seguir será exposto, resumidamente,
como é feita sua construção.
As linhas correspondentes às relações estratigráficas são sempre traçadas e lidas segundo
apenas uma direção: de baixo para cima para relações de anterioriedade e posteriedade,
da esquerda para direita ou vice versa para relações de contemporaneidade (ver fig. 44).

Figura 44: Demonstração das linhas presentes no
diagrama. No último exemplo elas não identificam
nenhuma relação. Fonte: ALAGNA, 2008, p.109.

No diagrama estratigráfico podem ter lugar não só as relações estratigráficas diretas, mas
também as relações indiretas que nascem do confronto entre unidades distantes uma das
outras. Para Boato (2004, p.344), a relação de igualdade é expressa no diagrama por uma
dupla linha horizontal ligando dois números; já a relação de analogia pode ser uma linha

32 O problema da catalogação das informações foi resolvido pelo software “Strumenti per il progetto di conservazione”.
Um banco de dados constituído em sua última versão por 15 arquivos correlacionados entre eles permite organizar as
informações. Para entender como funciona esse banco de dados ver: Cattaneo, 2000, p.311 a 321 e TODESCO, 2007.
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horizontal com dupla flecha. Os sinais gráficos de igualdade e de analogia comportam
alinhamentos das relativas unidades em um mesmo nível.
Figura 45: Demonstração de como identificar uma relação de igualdade e
analogia no Diagrama. Fonte: ALAGNA, 2008, p.109.

Figura 46: Mapeamento estratigráfico murário e Diagrama de Harris relativo a uma fachada. A análise evidenciou o
fechamento de uma janela central da mesma fase da parede UE 90 com a UE 94; a realização, através de quebra (UEs
91, 97 e 93), de duas janelas altas e um óculo; a retomada da alvenaria de topo (UE 100), provavelmente devido a
reconstrução da cobertura. Fonte: BOATO, 2004, p.342.

Cada UE pode ter relações físicas com uma ou com muitas unidades estratigráficas a ela
adjacentes e que devem ser inseridas no diagrama estratigráfico. Quanto mais complexa
for a estratificação, mais números e linhas de ligação terão.
A sequência cronológica não faz uso das datações absolutas na primeira etapa. O diagrama
será relativo e não irá considerar o tempo decorrido entre uma ação e outra, mas apenas
o que veio antes ou depois.
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Para Mannoni (1998, p.82), o diagrama permite ver contemporaneamente todas as relações
estratigráficas entre unidades, o que facilita a visão dos dados faltantes e dos erros devido
a observações contrastantes. Trata-se, porém, de um instrumento e não do fim da análise
estratigráfica.
O diagrama pode também ser útil na fase de projeto de intervenção quando é empregado
como controle e validação preventiva das escolhas do arquiteto e, sucessivamente, na fase
do canteiro de obras, quando é usado para registrar as modificações induzidas pelo projeto.
Porém, Francesca De Grossi33 (2000, p. 251) observou que o diagrama não é capaz de
oferecer informações úteis para uma síntese de caráter tecnológico e evolutivo de um corpo
edificatório tornando-se, com relação a esses aspectos, um instrumento muito pouco
utilizável. Concebido para documentar a ação da escavação de um sítio arqueológico, o
diagrama tem atraído muitas críticas34, sobretudo com relação a sua rigidez, esquematismo
e reais finalidades em termos de informações para elaboração de um projeto.
Ainda segundo a autora, mesmo com mudanças inseridas no diagrama35, falta uma leitura
sintética do desenvolvimento do edifício como volume, como corpo arquitetônico e como
expressão de opções estéticas e tradições construtivas.
Com relação à aplicação do diagrama estratigráfico em construções brasileiras, deve-se
considerar a menor complexidade estratigráfica das nossas construções se comparadas
com os edifícios europeus, o que facilitaria a elaboração de um diagrama, mas que, por
outro lado, nem sempre o tornaria realmente útil. Além disso, muitas das nossas edificações
são rebocadas, o que impede a construção de uma Matriz de Harris global.

33 Pesquisadora da faculdade de Arquitetura e Restauro da Politécnica de Milão que escreveu um artigo a partir de
pesquisa realizada nesta instituição com a colaboração de Gianfranco Perlot, Rita Tagliabue e Paola Rotondi.
34 “Nella sua attuale formulazione, il diagramma harrisiano presenta una sensibilità piuttosto limitata, ed appare uno
strumento che, per consentire la valutazione comparativa delle conseguenze stratigrafiche di un intervento di restauro,
richiede significativi perfezionamenti. Mentre sa descrivere le perdite di intere unità e interfacce, registra con minore con
efficacia, ad esempio, l’entità della perdita di dimensione di una unità: una piccola incisione o la perdita quasi totale
dell’unità possono dar luogo alla stessa configurazione del diagramma. Inoltre non è adatto a descrivere la perdita di qualità
dell’informazione subita dalla stratificazione, dando la misura del diverso apporto interpretativo necessario alla formazione
del diagramma. Appare inadatto anche a descrivere i fenomeni lenti e progressivi (post-deposizionali), come il degrado o
una lesione che si amplia nel tempo. Si tratta di temi che dovranno essere affrontati, oltre che per consentire lo sviluppo
della disciplina stratigrafica, anche per fornire uno strumento maggiormente applicabile allo studio degli impatti prodotti
dall’opera di restauro” (DOGLIONI, 1997).
35 O grupo de pesquisa milanês considera a inserção de informações relacionadas às características funcionais e
tecnológicas das unidades relacionando-as com as fichas de Unidades Estratigráficas Associadas (ver item 2.5.5).
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Entretanto, seja o diagrama ou outra ferramenta, o que está em jogo é o desenvolvimento
do pensamento dos arquitetos restauradores diante da riqueza de informação presente
nos edifícios e, principalmente, a compreensão que eles tem que desenvolver com relação
à função que cada um dos estratos tem no complexo total da edificação, inclusive para
controle do impacto que o restauro poderá causar em cada um deles.
A proposta de expor o método do diagrama de Harris nesta dissertação não tem a
pretensão de emitir certezas quanto à viabilidade e utilidade de sua aplicação no Brasil. Na
verdade, tal exposição pretende instigar experimentações dessa ferramenta em edificações
brasileiras, pois assim poderemos chegar a uma conduta adequada para o nosso contexto.

2.5.5 Síntese Estratigráfica ou Periodização
Até este ponto, foi visto como é realizada a sequência das unidades estratigráficas
(correspondentes a singulares ações construtivas ou destrutivas), sem pesquisar as eventuais
relações, funcionais, técnicas ou de outra natureza, que permitissem individualizar
atividades ou operações construtivas, ou seja, grandes eventos ou intervenções sofridas
pelo edifício.
Deste ponto em diante, passa-se, então, a sintetizar, reconhecer e evidenciar a existência de
sequências construtivas ou de série de ações no âmbito de uma mesma intervenção. Isto
implica em relacionar intervenções aparentemente distantes, que adquirem significado
quando lidas uma em função da outras.
O deslocamento de uma abertura em posição diferente daquela originária, por exemplo,
pode constituir um fato isolado ou pode estar atrelado a outras modificações (alinhamento
de outras janelas, variação da cota de piso etc). Em ambos os casos tratam-se de ações
próximas no tempo e inscritas em uma mesma esfera de intenção (BOATO, 2008, p.104).
As unidades agrupadas podem ser evidenciadas no diagrama estratigráfico, nomeando
o grupo de unidades com outros números. Essa tarefa envolve raciocínio de síntese e
interpretações, o que torna o diagrama mais sintético, contudo mais incerto e subjetivo.
Seria uma primeira periodização, conduzindo à compreensão das diversas fases
construtivas e, porque não, destrutivas do edifício.
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Figura 47: Diagrama estratigráfico
relativo simplificado através do
agrupamento de ações. Fonte:
BOATO, 2008, p.106.

Segundo Francesca De Grossi (2000, p. 247), esse processo é muito importante, pois é sobre
ele que se define o projeto de conservação e reutilização. O reagrupamento das unidades
estratigráficas representa um primeiro critério ordenador da estratificação e reconhece
enfim o edifício como um somatório de transformações arquitetônico-estruturais em razão
das mudanças de uso relacionadas ao contexto ambiental, social, cultural e econômico.
Alvo de críticas e dúvidas, conforme visto no item anterior, o Diagrama de Harris talvez não
seja a única e melhor opção para essa etapa dos estudos. A pesquisadora De Grossi (2000,
p.251) sugere fichas exclusivas para Unidades Estratigráficas Associadas (agrupamento
das Unidades Estratigráficas Construtivas), que, segundo ela, serão o instrumento analítico
projetual que conduzirá a operação de conservação.
Essas fichas serão ordenadas por fases, unindo o estudo de práticas construtivas ao exame
de processos de alteração, ou seja, a sucessão estratigráfica relacionada às mudanças
funcionais, às práticas construtivas e aos processos de degradação36. Essas fichas permitem
que se enxergue a arquitetura como expressão de saberes tecnológicos e de tradições
construtivas particulares.
O trabalho de reagrupar unidades também leva a uma decisão controlada sobre a retirada
de amostras para futuras análises. Estas estarão referenciadas a uma UE e será mais fácil
para decidir quantas e quais análises serão possíveis e, assim, privilegiar aquelas amostras
que podem fornecer respostas para dúvidas que fossem consideradas essenciais ou mesmo
insolúveis.
Quando uma UE é de grande extensão ou complexa, é bom assinalar o ponto preciso de
retirada da amostra ou medição para que se possa, assim, percorrer todos os passos feitos
em caso de dúvidas futuras.

36 Neste contexto, para De Grossi ( 2000, p.256): ”Il degrado diventa dunque un documento, documento di una storia non
scritta che trova qui l’unica forma di manifestazione [...]”
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Figuras 48 e 49: Exemplos de fichas de Unidade Estratigráfica Associada. Fonte: TRECCANI, 2000, p. 257 e 259.
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2.6 Os Métodos de Datação
A inserção de datações na rede de relações estratigráficas não é o fim da investigação,
mas o meio para dar sentido aos resultados e tal inserção se torna indispensável uma vez
que sem datas não se consegue uma conexão com o contexto histórico. Como Brogiolo e
Castillo (2002, p.209) ressaltaram: reconstruir contextos históricos contribui para agregar
valor ao bem, devolvendo-o à memória coletiva, única capaz de garantir sua salvaguarda
e de dotar de significado os investimentos realizados.
Os métodos de datação serão descritos aqui de maneira sintética, pois é um tema de grande
complexidade que renderia certamente outra pesquisa. De acordo com Parenti (1988b),
eles podem ser divididos em dois grupos: os indiretos e os diretos.
Os indiretos pertencem às tradições dos estudos de história da arquitetura, fruto das fontes
histórico-documentais37, que podem não estar relacionados diretamente ao complexo
construtivo. Este é um instrumento consolidado e muito utilizado em pesquisas nacionais,
apesar das constantes lacunas nos arquivos textuais e iconográficos.
Os métodos de datação indiretos são, sem dúvida, insubstituíveis quando relatam
explicações sobre ações ou intenções humanas, mas também são os únicos com capacidade
de fornecer datações de ano, superando, assim, em precisão qualquer instrumento
arqueológico e arqueométrico.
Para quem estuda as fontes indiretas, o problema, normalmente, não é datar as informações
recolhidas, mas relacioná-las ao objeto e às intervenções às quais ela faz referência.
Conforme Isabella Cabona (2008, p.76, tradução livre da autora):
[...] Até então, as datações obtidas por citações documentárias e estilísticas focaram na construção
como um todo, como se ele fosse sempre o produto de uma única atividade construtiva, negligenciando
o problema das transformações e, assim, passando a impressão de agir de um lado do conhecimento
diferente daquele da estratigrafia38.

37 Fontes primárias históricas e fontes cartográficas, iconográficas e narrativas.
38 “[...]Finora poi le datazioni da citazioni documentarie e quelle stilistiche hanno privilegiato l’edificio nel suo complesso
come se fosse sempre il prodotto di un’unica attività costruttiva, trascurando il problema delle trasformazioni, e danno di
conseguenza l’impressione di operare su un versante conoscitivo diverso da quello della stratigrafia” (CABONA, 1998,
p.76).
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Por esse motivo, é essencial que a análise estratigráfica seja preferencialmente aplicada
antes ou concomitantemente aos métodos absolutos. Aplicar datas ao construído sem
entender as modificações pelas quais ele passou não levará a resultados confiáveis. Devese ter consciência do que se data e de qual valor tem a datação no âmbito do edifício que
é objeto de estudo.
Os métodos diretos são assim classificados porque as análises são realizadas na própria
matéria do edifício. Eles também são divididos em dois grupos: as datações relativas, isto é,
um método estratigráfico que permite o entendimento de como o edifício se desenvolveu;
e as datações absolutas, que são baseadas em leis naturais (ver item 2.6.1) ou em fatores
antrópicos (ver item 2.6.2).
Segundo Boato (2008, p.43), as datações absolutas têm este nome não porque sejam mais
seguras ou mais precisas que as outras, mas porque são independentes, obtidas de modo
autônomo. Ainda assim, elas não estão isentas do risco de erro.

Figura 50: Tabela dos indicadores cronológicos para a datação de edifícios históricos elaborado por T. Mannoni. Fonte:
PARENTI, 1988b, p. 281.

90

Uma vez inserida uma data na sequência a partir da UE que a contém, a informação é
transferida a todas as outras unidades, que irão adquirir, então, um status de “antes ou
depois” em relação àquela que recebeu a datação.
Assim, o diagrama relativo se transforma em diagrama absoluto, no qual cada UE ou
grupo de unidades terá um lugar cronológico. Esse diagrama passa a ser dividido em
faixas horizontais, cada uma correspondendo a uma fase cronológica com suas respectivas
UEs.
Nesta mudança não ocorre modificação nas relações estratigráficas, ou seja, as linhas
devem manter suas “origens e chegadas” anteriormente estabelecidas 39.

Figuras 51 e 52: A inserção dos
resultados das datações absolutas
no
diagrama
estratigráfico
relativo permite a passagem
para o diagrama absoluto. Fonte:
BOATO, 2004, p.349.

Para De Grossi (2000), esta fase do trabalho leva a elaboração das Interfaces de Fases,
um passo adiante em relação às Unidades Estratigráficas Associadas (figs.53 e 54). É
nesta etapa que as informações são organizadas em fases construtivas, reconhecendo-se o
edifício como um somatório de transformações arquitetônico-estruturais relacionadas ao
contexto ambiental, social, cultural e econômico40. Uma síntese essencial para o projeto
de restauro.

39 Na impossibilidade de uma UE receber uma datação absoluta, não existindo clareza a qual fase pertenceu, é preciso
assinalar a incerteza. Sugere-se que esta unidade seja repetida nas fases a que ela possa pertencer, tracejando-se a linha
de ligação entre as unidades (BOATO, 2008, p.183).
40 Para melhor compreensão da aplicabilidade prática dessas fichas, ver o trabalho de Todesco (2007) que segue a
metodologia proposta pela escola milanesa em uma Igreja na Sicília, Itália.
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Figura 53 e 54: Exemplos de fichas de Interface de Fase. Fonte: TRECCANI, 2000, p.262 e 274.
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2.6.1 Os métodos de datação absolutos - naturais
Uma datação absoluta apoiada em leis naturais é obtida através de análises de laboratório e faz
parte das pesquisas arqueométricas. Os procedimentos mais comuns, que utilizam curvas
de calibração regionais, são: radiocarbono41; dendrocronologia42, arqueomagnetismo43 e
termoluminescência44.
A datação por análise de laboratório é uma conquista do século XX. Nos anos de 1920
acontecem as primeiras experimentações no campo da dendrocronologia, efetuados por
A. Ellicot Douglass (1867-1962), na Universidade do Arizona (MARINO, 2003, p.72).

41 “Pode-se usar a técnica do C14 desde que a amostra contenha carbono: objetos de madeira, carvão, ossos, tintas que
derivam de plantas etc. O C14 é um tipo (um “isótopo”) de carbono dotado de uma fraca radioatividade, que existe na
Terra em quantidade muito pequena. Ele é produzido na atmosfera pelos raios cósmicos que interagem com o nitrogênio
e transformam alguns de seus átomos em C14. Enquanto o C14 é produzido, ele se transforma espontaneamente de
volta no nitrogênio, num processo conhecido como decaimento radioativo. Assim, a concentração de C14 na atmosfera
mantém-se mais ou menos estável. Quando um organismo morre, a troca com a atmosfera deixa de acontecer e o
equilíbrio é rompido: o C14. começa a decair, mas não é reposto. Pode-se dizer que foi acionado um relógio radioativo,
pois a velocidade com que o C14 decai é bem conhecida. Em 5.730 anos, metade do C14 já decaiu em nitrogênio; em mais
5.730 anos, metade do que restou decai; e assim por diante. Desta forma, se a concentração de C14 em uma amostra de
osso é um quarto da esperada, pode-se dizer que o animal dono daquele osso morreu há cerca de 15.460 anos” (http://
www.comciencia.br/reportagens/arqueologia/arq06.shtml). Sobre esse assunto ver: BELTRAMO, 2009, p. 74; BOATO,
2008, p.116 e GALLO, 1998, p.87.
42 Datação através do estudo dos anéis de crescimento anuais das plantas lenhosas, que permite estabelecer o período
durante o qual a árvore viveu e foi abatida. As pesquisas realizadas nas teses da Universidade de São Paulo indicam o
uso desse método principalmente para monitoramento ambiental. Dentro do alcance desta pesquisa não foi encontrado
referência ao uso desse método para datação. Sobre o assunto ver: BELTRAMO, 2009, p. 72; BOATO, 2008, p.121 e 149;
CASTELLETTI, 1988, p.421-453.
43 Baseado
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
na variação da declinação e inclinação do campo magnético terrestre, cujos valores permanecem impressos
na argila cozida no momento do resfriamento que segue todo cozimento a altas temperaturas (650 – 700°C). Condição
necessária é que o material não seja movido depois do cozimento. A partir do momento que a direção do campo
magnético não varia da mesma maneira para todo o globo terrestre, o método, para ser corretamente aplicado,
necessita de curvas de variação regional. Sobre esse assunto ver doutorado desenvolvido na Universidade de São Paulo
(HARTMANN, 2010) que trata do arqueomagnetismo como método de datação e apresenta um caso de estudo em uma
casa do centro histórico do Pelourinho – Salvador/ Bahia. Ainda sobre esse assunto, ver também artigo (HARTMANN,
G. A; AFONSO, M.; TRINDADE, R., 2007, p.445-459).
44 O método é utilizado principalmente para materiais cerâmicos que passam por um aquecimento prolongado, como
os tijolos. Este método fundamenta-se na propriedade geral dos corpos de emitir luz quando aquecidos, considerando
que certos minerais, principalmente o quartzo, emitem a energia acumulada pela ação da radioatividade natural que está
no material ou na atmosfera e que é chamada termoluminescência (TL). Quando um objeto que contém tais minerais é
submetido a uma temperatura superior a 500ºC (época do seu cozimento), este fenômeno “zera” permitindo o cálculo
de quanto tempo passou desde a última vez em que foi aquecido, tendo como base a medida da TL e da radioatividade
natural. No Brasil, as primeiras datações feitas por TL foram realizadas por Szmuk e Shigueo Watanabe em 1971 sobre
fragmentos de vasos e urnas funerárias encontradas no interior do estado de São Paulo. Atualmente, muitos materiais
resgatados de sítios são datados por TL, no Laboratório de Vidros e Datações (LVD) da Faculdade de Tecnologia
(NUNES, 2011). Sobre esse assunto ver: BELTRAMO, 2009, p. 76; BOATO, 2008, p.118 e 146 e CHIAVARI, C. et al.,
2000.
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Contudo, segundo Nicola Santopuoli (2011, p.205), foi apenas em 1947 que as ciências
entram a pleno título no âmbito da conservação, ano em que W.F.Libby 45 introduziu o
método da datação por meio do radiocarbono.

Figura 55 e 56: Seção transversal de uma viga de madeira onde são vistos os anéis que depois poderão ser confrontados
com uma curva dendrocronológica regional, válida para aquela espécie. Essa curva é construída a partir de várias
amostras de diferentes períodos que se interpolam em determinados trechos e permitem uma leitura ampla do
crescimento daquela espécie ao longo do tempo. Fonte: GIOVANNINI; PARENTI, 2006, p.77 e BOATO, 2008, p.119.

Figura 57: O ciclo do radiocarbono nos organismos
vivos. Fonte: BOATO, 2008, p.117.

As ciências naturais têm papel fundamental, mas não se sobrepõem aos métodos
tradicionais, como muitos acreditam. Conforme Santopuoli afirma (2011, p.201), a análise
da obra (em seus aspectos de configuração, documentais e materiais) é prioritária46.

45 Em 1960 o cientista recebeu o Premio Nobel em química pela aplicação da metodologia C14 às pesquisas arqueológicas
dentro da Royal Swedish Academy of Sciences (MARINO, 2003, p.72).
46 Para ilustrar esta questão, Marino (2003, p.72), coloca o exemplo dos cavalos de São Marco (Veneza), de época
romana imperial. Elementos recuperados dentro de uma das patas de um dos cavalos foram submetidos a análise de
laboratório. Essas amostras foram datadas como provenientes século XVI d.C.e, na verdade, referiam-se apenas a um
restauro feito durante a época do renascimento.
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Além disso, é preciso saber que as análises científicas permitem datar com uma margem
de segurança variável segundo o sistema adotado47. Por exemplo, no radiocarbono,
conforme explica Beltramo (2009, p.74), as datações chegam até 50.000/60.000 anos, mas,
quando os objetos são mais recentes (300/ 400 anos), o método torna-se impreciso por
conta da extensa meia-vida do C14. Assim, esse tipo de análise seria inapropriado para as
construções brasileiras em cotas positivas.
Isabella Cabona (1998, p.77) também lembra que a datação absoluta pode determinar
a cronologia do material e não seu emprego na construção48. Isto faz com que o fator
“interpretação” esteja inegavelmente presente, mesmo na aplicação de instrumentos
dedutivos. Neste contexto, a interpretação dos dados será muito melhor desenvolvida se
existir um sistema controlado de relações como a estratigrafia.

2.6.2 Os métodos de datação absolutos - antrópicos
Como os modos de construir dependem de fatores culturais, os indicadores antrópicos
como as cronotipologias, devem ser pesquisados no interior de cada âmbito territorial com
homogeneidade histórica, econômica, de abastecimento material e relações comerciais.
As cronotipologias são métodos de datação absolutos, aplicáveis a elementos arquitetônicos
para os quais seja possível criar um “sistema de referência” no qual são colocados em
relação formas, medidas e materiais significativos dos elementos em questão (identificados
como “tipo”) com o seu período de utilização histórica e, por isso, a relação com o tempo
– “crono”. O método se aplica a elementos arquitetônicos tipologicamente homogêneos
pertencentes a uma área geográfica e cultural unitária (PITTALUGA, 2009, p.286).
As cronotipologias não podem ser confundidas com as determinações estilísticas, que se
aproveitam em termos intuitivos, às vezes sistemáticos, de procedimentos de observação
e de confronto. A cronotipologia, como bem observado por Cabona (1998, p.77), é mais
objetiva porque o percurso é controlado por um banco de dados, definido com base
no cálculo estatístico. A atribuição cronológica, além disso, lança mão de medições de

47 As datações através de métodos de laboratório são aproximativas, isto é, não identificam o momento exato de
produção do elemento, mas o período de tempo dentro do qual o mesmo pode ter sido realizado (CABONA, 1998,
p.76).
48 Os materiais empregados podem ser de demolição ou podem ter sido empregados muito depois de sua produção.
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precisão ou análises de laboratório, retirando, assim, a imprecisão subjetiva dos juízos
estéticos. Algo muito diferente do que foi feito nos primeiros mapeamentos da produção
arquitetônica nacional (figs. 58 e 59).

Figura58 e 59: Desenhos de José Wash Rodrigues e Felisberto Ranzini, cujo objetivo era levantar elementos arquitetônicos
brasileiros isolados de seu contexto, para servir de inspiração para a produção neocolonial. Fonte. BRESSAN, 2005, p.54
e 55.

Segundo Boato (2008, p. 129), a cronotipologia foi criada nos anos 80 do século XX, após
as pesquisas pioneiras conduzidas no território do norte da Toscana e Ligúria49, na Itália.
O seu emprego é menos custoso do que outros métodos de datação absoluta, estando
os investimentos concentrados na fase das investigações para a determinação do “ábaco
de tipos”. Neste sentido, o Brasil precisa não apenas desenvolver formas de ampla coleta
dos dados por área geográfica, mas também tornar os bancos de dados acessíveis a todos
aqueles que trabalham com o patrimônio histórico.
Uma aplicação particular da cronotipologia é a Análise das Técnicas Construtivas50, que
comporta diversas variáveis (proveniência dos materiais, fórmula das argamassas de
assentamento, técnicas de acabamento à vista). Mas, segundo Cabona (1998) e Mannoni
(1997), normalmente é utilizada para reforçar outras datações devido à complexidade de

49 Segundo Cabona (1998, p.78), as datações por fatores antrópicos desenvolvidas na Ligúria (Genova), são:
mensiocronologia dos tijolos, as cronotipologias de aberturas, molduras e acabamentos e composição das argamassas.
50 O estudo das técnicas construtivas, além do valor cronológico, fornece preciosas informações sobre a capacidade
construtiva dos mestres nas diversas épocas, sobre a natureza de suas especializações e fatores sociais, culturais e
econômicos que possam ter influenciado as decisões, entrando no campo da cultura material (BOATO, 2008, p.155).
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Figura 60: Ábaco cronotipológico
das aberturas em pedra (portais e
janelas), levantados na Lunigiana/
Itália. Fonte: BOATO, 2008, p. 128

fatores envolvidos e também por ser um instrumento difícil e pouco seguro de datação
absoluta. Contudo, é essencial para a análise estratigráfica, ou seja, a datação relativa51,
conforme visto no item 2.2.

Figura 61: Classificação funcional
e cronológica das principais
técnicas de alvenaria em pedra
da Ligúria, feitas por T. Mannoni.
Fonte: BOATO, 2008, p.156.

51 “É preciso cautela porque as técnicas de alvenaria sempre tiveram tempos longos de aplicação, sem nunca serem
abandonas completamente. A convivência de modos de construção diferentes é, no caso da alvenaria, muito frequente,
chegando a acontecer numa mesma fase construtiva. Isto sugere a máxima cautela e a necessidade de verificações
mediante outros instrumentos de análise e datação” (BOATO, 2008, p.158 – tradução livre da autora).
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Como exemplo, a técnica da taipa de pilão foi objeto de estudo cronotipológico na região
da Sevilha, Espanha52. A classificação apoia-se em três premissas: a de estruturação,
diferenciando as taipas simples das mistas; a de composição, com análises em laboratório
do material terroso; e, por último, o tamanho das fôrmas usadas, os taipais53, definidos
sempre pela sua altura.

Figura 62: Classificação tipológica-estrutural ilustrada
das taipas produzidas na região da Sevilha. Chegou-se
a identificação de onze tipos (destacados em preto), que
segundo variantes como posição e arremate das agulhas,
composição material e tendências modulares, levou a uma
cronotipologia (desenhos de L.A. Núñez Arce). Fonte:
GARCIA, A.G.; RODRÍGUEZ, M.A.T., 2008, p.139 .

Quando se considera apenas os dados dimensionais a serem correlacionados à época
da realização do elemento em estudo, tem-se a cronotipologia por Mensiocronologia54.

52 Para compreensão do método utilizado ver: GARCIA, A. G., RODRÍGUEZ, 2008.
53 Com relação a esta premissa, o trabalho não chegou a identificar uma correlação clara entre as medidas dos taipais e
a época de feitura, não sendo este o objetivo proposto pela pesquisa.
54 É realizada uma elaboração estatística das dimensões lineares (largura, espessura e comprimento) através de pelo
menos 20 tijolos presentes em uma única UE e confronta-se com curvas previamente elaboradas no contexto regional
e cultural. Sobre o assunto ver: Boato, 2004, p. 524; BOATO, 2008, p.139-146; BELTRAMO, p. 77-80; MANNONI, T.;
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A Mensiocronologia é, por excelência, aquela que se refere aos tijolos55. A validade (e
utilidade) de tal método foi comprovada em contexto genovês e ele também foi aplicado
em outras cidades italianas com bons resultados.
No contexto brasileiro, dificilmente o método seria empregado com sucesso por conta da
falta de controle sobre as medidas de produção em tempos passados. Além do mais, os
oleiros não faziam parte das corporações de ofício como acontecia na Itália56.
Isso leva o país a adotar alternativas mais custosas, como a termoluminescência ou a
correlacionar as iniciais/logotipo em alto relevo dos tijolos com as olarias que podem
ter registrado o ano de início da fabricação de suas mercadorias57. Outra opção ainda
que contribui para a datação dos períodos de construção, de acordo com Mascarenhas
(2002, p.293), é o conhecimento das diferenças da forma e textura existentes entre blocos
moldados à mão e blocos obtidos por processo de trefilagem e extrusão.
Outro método cronotipológico é aquele apoiado apenas na natureza do material
empregado. Segundo Parenti (1988b, p. 284), o tipo de material usado está quase sempre
ligado a fatores naturais e pode ser um indicador cronológico. Como exemplo, temos a
Análise das argamassas, estudada no Capítulo 3 - ver item 3.1.1.
Importante enfatizar que antes de fazer uso de possíveis cronologias absolutas disponíveis
na região do estudo, deve-se aplicar primeiramente uma cronotipologia relativa, ou seja,
restrita à própria obra. Isto significa estudar as concordâncias e discordâncias existentes
entre todas as unidades de um elemento arquitetônico em série dentro de um mesmo
edifício e refletir se tais variações decorrem de diferenças temporais58.
Apenas em um segundo momento, como descreve Gabbrielli (1996, p. 17), depois de se
individualizar os grupos homogêneos dentro de um mesmo edifício, tais informações

MILANESE, 1988.
55 Na Itália, tentou-se aplicar a metodologia em elementos de pedra, com resultados menos significativos.
56 Agradeço à pesquisadora Larissa Corrêa A. Nunes Santos pela gentileza em fornecer estas informações constatadas
através de pesquisas para seu doutorado, que ainda está em desenvolvimento pela Universidade Federal da Bahia, sob
orientação do Prof. Mario Mendonça.
57 Através da disciplina Arqueologia Histórica (código ARQ5022-2), cursada no Museu de Arqueologia e Etnologia
da USP (MAE), foi possível ter acesso a uma relação das olarias por marcas e, assim, identificar o ano de inauguração
das mesmas dentro do Estado de São Paulo. Agradeço à professora Margarida Andreatta por fornecer o material e me
alertar sobre o fato. Os dados também podem ser acessados através da dissertação de mestrado de D’ALAMBERT, 1993.
58 Para uma melhor apreciação do método ver Gabbrielli (1996).
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poderão ser integradas com dados provenientes de outras fontes (documentações,
fotos, cronologias absolutas, epígrafes etc), transformando cronotipologias relativas em
absolutas.
Saindo do mundo das cronotipologias, temos as epígrafes, que são, em geral, extremamente
precisas. Para a correta utilização destas é preciso considerar a relação estratigráfica entre
o painel que suporta a epígrafe e a alvenaria ao redor. No geral, são acrescentadas em um
edifício depois da sua construção, provavelmente pouco tempo depois (PARENTI, 1988b,
p.286).
O tipo mais simples é aquele que inscreve uma data e a coloca em evidência ou num
portal ou no frontão do edifício. Mas, existem epígrafes feitas pelos próprios operários ou
usuários, normalmente escondidas em partes da construção.

Figura 63: Epígrafe presente na platibanda da fachada da
Casa de Dona Yayá, que poderia levar a uma enganosa
conclusão de datação de toda a casa como 1902. Mas, as
pesquisas estratigráficas contextualizaram a epígrafe em
uma fase que não era a inicial, sendo a casa mais antiga do
que 1902. Fonte: CPC USP, 2001, p. 13.

Figura 64: Telha com inscrição da data de 1714 – Sítio da
Ressaca. Fonte: MAYUMI, 2008, p.172.
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Assim, a análise estratigráfica é, sem dúvida, um passo importante a ser dado dentro
do nosso contexto. Sua associação a pesquisas de fontes indiretas e análises tipológicas
poderia trazer resultados satisfatórios para uma obra de restauro. Pelo menos, haveria
o despertar do profissional arquiteto para com a matéria na qual está intervindo, o que
o induziria, por sua vez, a atitudes mais conservativas e respeitosas para com os dados
materiais.
Entretanto, a dificuldade em desenvolver pesquisas arqueométricas no Brasil constitui
uma complicação ao desenvolvimento por completo da investigação histórica e acaba por
criar obstáculos para a “Arqueologia da Arquitetura”.

CAPÍTULO 3
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O método exposto até o momento considerou apenas as estruturas ausentes de
revestimentos e, portanto, perfeitamente visíveis. Isso não quer dizer que não se possa
fazer uma leitura da cronologia construtiva em edifícios rebocados.
No Brasil, há pouco tempo, durante a “fase heroica” do IPHAN, as prospecções consistiam
na remoção completa dos revestimentos, tivessem eles uma ou mais camadas, não
importando se estavam bem ancorados ou destacados da parede. A arquiteta Lia Mayumi
(2008, p.99), ao estudar as intervenções nas casas bandeiristas, relata que essa etapa de
sacrificar os revestimentos servia para procurar vãos de janelas ou portas emparedadas ou
ainda vestígios de paredes encostadas às remanescentes.

Figuras 1 e 2: Sítio Morrinhos e Casa do Butantã durante as prospecções. Fonte: MAYUMI, 2008, p.275 e 91.

Contudo, ao se adotar uma postura sensível de conservação da obra como documento,
mesmo um simples reboco contém dados importantes sobre a cultura construtiva. Nestes
casos, a análise estratigráfica se detém na “pele” do edifício e respeita os segredos da
estratigrafia estrutural.
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É evidente que poderá ser feita uma leitura parcial dessa estrutura, principalmente se houver
uma degradação ou, dependendo do caso, remoção localizada e mínima de certas zonas do
reboco. Mas, não será possível fazer uma análise estratigráfica conforme vista no Capítulo 2.
Haverá, então, uma sistemática correlação de informações e datações, que derivam da
aplicação de diversos instrumentos e observações estratigráficas e que buscam integrar a
análise estratigráfica de revestimentos (item 3.1) com as análises do complexo construtivo
inteiro (item 3.2). O olhar do pesquisador adentra a esfera do visível e explora a riqueza
de informação presente no revestimento; e quanto à esfera do invisível, ele se esforça para
compreender a cronologia e a lógica construtiva das estruturas portantes. A pesquisa
histórica e iconográfica assume papel importantíssimo nesse processo, podendo oferecer
indicações sobre as transformações ocorridas no edifício, antes, inclusive, de realizar
qualquer análise estratigráfica nos revestimentos.
A investigação de uma arquitetura com revestimento pode ser definitivamente objetiva,
racional e não destrutiva. A confiabilidade aumenta com diferentes pontos de vista e dados
(incluindo aqueles provenientes dos métodos de datação) que devem ser correlacionados1.
O arqueólogo Tiziano Mannoni, do Istituto di Storia della Cultura Materiale (ISCUM)2,
nomeou essa investigação de Análise Configuracional3. Neste tipo de investigação, a
estratigrafia estaria restrita aos revestimentos e poderia se observar trechos da estrutura
portante através de pequenas sondagens, que seguramente poderiam dar informações sobre
a natureza dos materiais e até datações absolutas, mas não permitiriam a compreensão
das relações estratigráficas. Assim, para Mannoni (1998, p. 85), seria incorreto chamar de
estratigrafia a análise de edifícios com revestimento, ainda que se possa considerá-la como
uma análise arqueológica.
Boato (2008, p.177) também reforça essa ideia quando afirma tratar-se de um método
circunstancial e que não poderia ser chamado de Estratigrafia por não fornecer as certezas
que esta pode dar.

1 Observação: apesar das análises dos revestimentos e da estrututura portante estarem separadas em dois itens diferentes
para fins didáticos, elas devem ser correlacionadas durante as investigações.
2 O ISCUM é uma associação criada em Gênova, em 1976, e que tem a finalidade de promover e conduzir pesquisas
interdisciplinares no âmbito da arqueologia e da história da cultura material com embasamento nas várias disciplinas e
metodologias humanísticas e científicas (PITALLUGA, 2009, p.290). Ver: www.iscum.it
3 A adoção do nome Análise Configuracional é justificada em MANNONI, 1998, p. 85. Para aprofundamentos sobre o
tema ver também DECRI (2008) e MANNONI & BOATO (2002).
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Parte do problema pode ser creditada ao fato da análise de revestimentos não ser uma
prática devidamente evidenciada no panorama de aplicação da chamada Arqueologia da
Arquitetura, conforme constatado pela pesquisadora Rossana Gabrielli (2001, p. 19).
Nesta dissertação, assumiu-se que existe uma postura de leitura estratigráfica permeando
toda a investigação e, por isso, não se deixou de adotar tal nome.

3.1 Análise estratigráfica dos revestimentos
Mesmo considerando que os revestimentos impedem a leitura das alvenarias e outras
técnicas construtivas, estes constituem, sem dúvida, uma fonte riquíssima de informações
e que são de extrema importância se forem considerados como parte integrante das ações
construtivas de um edifício4.
Os revestimentos são constituídos por estratos decorrentes de diferentes momentos
executivos, como os do sistema de massa preparatória (emboço, reboco, massa fina) e
os de finalização. Assim, eles são abordados com o método da análise estratigráfica de
revestimentos ou análise estratigráfica de superfície.

Figura 3: Desenho de um corte esquemático mostrando os diferentes estratos presentes em um revestimento com
pintura a seco. Fonte: TIRELLO, 2001, p.71.

4 Como referência teórica para este tipo de aplicação de análise estratigráfica ver os trabalhos de: ARCE; DOGLIONI;
PARENTI. 1996; ARCE, et al, 1996.
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Para esclarecer a questão da identificação das unidades estratigráficas nos revestimentos,
faz-se necessário reportar-se a conceitos da geologia e ao item 1.3. Assim como um grupo
de estratos ou rochas formado em condições ambientais constantes ou num determinado
intervalo de tempo constitui uma única UE, os revestimentos também são considerados
uma UE, apesar de possuírem o emboço, o reboco e a massa fina, por exemplo. O raciocínio
se aplica às demãos de tintas sobrepostas, pois, caso tenham sido realizadas dentro de um
mesmo intervalo de tempo, elas não poderão ser consideradas UEs distintas, pois fazem
parte de uma mesma intenção (CONTI; MARTINES, 2004, p.592).
A primeira fase da análise estratigráfica de revestimento é a identificação dos estratos
pictóricos, chamada também de sondagem cromática. Esta é uma tarefa realizada
pontualmente (microestratigrafia) e pode fornecer uma sequência precisa do ponto de
vista cronológico relativo, ou seja, pode deixar claro qual camada de tinta veio antes ou
depois.

Figura 4: Foto de faixa estratigráfica na Ordem Terceira de São Francisco/ SP. Fonte: foto da autora.

Durante esse processo é importante que, em primeiro lugar, sejam identificadas as técnicas
de pinturas utilizadas para só depois se definir o instrumento de investigação, que, nesse
caso, pode ser o bisturi ou a retirada de amostras para observação em microscópio.
Segundo a arquiteta Tirello (2001, p.71): “as pinturas parietais podem ser feitas basicamente
por dois sistemas: a SECO5 e A FRESCO. No primeiro caso, fixa-se ao suporte por adesão;
no segundo caso, por coesão, integrando-se ao reboco depois de secar, sem formar película”.
O bisturi pode ser utilizado quando se trata de pintura a seco, com formação de película.
Cada película é raspada lentamente, permitindo que se pare antes que se prejudiquem
camadas abaixo. Com o gesto da mão, removem-se pouquíssimos materiais a cada vez, o

5 Consideram-se como pertencentes à categoria da pintura mural a seco (realizada sobre o muro seco), as pinturas de
têmpera, de óleo e a encáustica.
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que permite chegar ao estrato seguinte sem esburacá-lo. Geralmente a precisão da lâmina
do bisturi é maior que a definição do objeto, ou seja, a lâmina é mais fina que a definição
do pincel que aplicou as cores (CONTI; MARTINES, 2004, p.594).

Figura 5: Prospecções realizadas na sala de jantar da Casa de
Dona Yayá. Fonte: foto da autora.

Nas sondagens e prospecções pictóricas, caso a mais fina das lâminas de bisturi seja igual
ou mais grossa que a definição do pincel usado, passa-se para outra escala: da estratigrafia
a olho nu para a estratigrafia ao microscópio. Esta é uma análise também destrutiva, pois
é necessário retirar pequenas lascas da pintura para enviar ao laboratório especializado.
Isso acontece geralmente com materiais finos como a folha de ouro e pátinas de metais
(CONTI; MARTINES, 2004, p.594).
No microscópio, além dos estratos de cor, também podem ser vistas as fases de execução,
o que é importante para definição de UEs. As demãos de tinta efetuadas imediatamente
umas sobre as outras apresentam limpas soluções de continuidade, ao contrário do que
ocorre quando o intervalo de tempo entre uma e outra demão é longo e, assim, permita
que surja uma camada de pó entre os estratos (CONTI; MARTINES, 2004, p.594).
Após a sondagem, parte-se para as prospecções6, nas quais cada estrato deve ser analisado
separadamente e classificado segundo suas características físicas e estilísticas: densidade

6 O tamanho da prospecção dependerá da necessidade em campo e deve-se sempre considerar o critério de mínima
destruição. Para mais informações sobre o tema ver: PITTALUGA, 2009; Comissão de Patrimônio Cultural da USP,
2001; TIRELLO, 1999.
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da tinta, textura, desenho7, refletância e coloração8. Esta última classificação deve ser
realizada de acordo com sistemas internacionais de codificação de cores como Pantone,
Natural Colour System (NCS)9 ou Munsell.
Tal exame é importante por vários motivos, um deles é porque a identificação dessas
camadas pode levar a um reconhecimento das formas de uso e atividades desenvolvidas
no interior dos cômodos. Afinal, muitas vezes os temas adotados nas pinturas murais não
seguiam apenas os desejos dos proprietários, mas obedeciam a regras relativas à função de
cada espaço dentro do programa de uso10.
Segundo Goulart (2001, p.160), a caracterização dos pigmentos, apesar de bastante
complexa e plena de informações dúbias, pode ser feita através da fluorescência de raios-X
portátil e a Espectroscopia de Dispersão de Energia. Esta informação pode servir como
indicador cronológico11.

Figuras 6 e 7: Registro da posição do local de prospecção das pinturas decorativas e a reconstituição do desenho em
AutoCad - Ordem Terceira de São Francisco/ SP. Fonte: foto e desenho da autora.

7 Caso haja necessidade é possível, através de registros fotográficos especiais como a radiação infravermelha e
ultravioleta, identificar o desenho de antigas pinturas artísticas não visíveis, sem a remoção extensa de camadas
sobrepostas (TIRELLO, 2001, p.102).
8 Segundo Gabrielli (2001, p.22) e Feiffer (1997), o problema da catalogação de cores é muito complexo. Diversos fatores
(por exemplo: luminosidade, outras tonalidades presentes na vizinhança, fatores subjetivos de percepção) tornam a
classificação suscetível a imprecisões que podem ser solucionadas com o uso de instrumentos para medição de dados
colorimétricos (espectrofotômetro).
9 Trata-se de um sistema desenvolvido nos anos 1960 por cientistas suecos e patenteado pelo Scandinavian Color
Institute. Neste sistema, as cores são caracterizadas por uma sigla (similar ao sistema Munsell) e a tonalidade é definida
em termos de maior ou menor proximidade a uma das cores primárias.
10 Sobre esse assunto ver: COMISSÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL DA USP (org.), 2001, p. 106 - 107.
11 Para aprofundamentos sobre essa questão, ver trabalhos do pesquisador Luiz Souza do Centro de Conservação
e Restauração de Bens Culturais Móveis (Cecor) ou TIRELLO (1999; 2001), que apresenta tabela de pigmentos com
histórico de utilização.
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Além disso, é importante registrar o posicionamento dos locais de prospecção (através de
coordenadas), o que facilitará futuras investigações (GABRIELLI, 2001, p.22).
De certa maneira, o procedimento de prospecção pictórica é realizado em estudos de
intervenção do patrimônio brasileiro, porém, normalmente busca-se um estudo cromático
para solucionar questões apenas projetuais. Estes projetos acabam por querer restabelecer
um estado original e, assim, pretendem regularizar e “embelezar” a obra numa tentativa de
abolir o tempo por ela atravessado.
Neste sentido, é importante reforçar que a pesquisa está longe de querer buscar a “cor
original” para satisfazer uma solução de projeto. Para Kühl (2009, p. 234), os estudos
estratigráficos são muito importantes para entender as várias fases de cores pelas quais
passou o bem e, assim, não só permite entender a forma como este foi percebido e tratado
no decorrer do tempo, mas também permite estudar as transformações do “gosto histórico”.
A cor original é impossível de ser revelada e Philippot (apud KÜHL, 2009, p.234) em
suas análises referente às pátinas nas pinturas alertava: “[...] nenhuma restauração poderá
jamais pretender restabelecer o estado original de uma pintura. Poderá somente revelar o
estado atual das matérias originais.”
A partir do momento que as estratigrafias pictóricas foram realizadas, pode-se avaliar com
responsabilidade os locais de retirada das futuras amostras para identificação dos estratos
de argamassa. Investigação que poderá, inclusive, revelar a existência de argamassas
sobrepostas, ou seja, diferentes UEs de revestimento.

Foto 8 e 9: Imagens retratando existência de primeiro reboco com pintura branca, cuja superfície foi apicoada para dar
ancoragem a um segundo reboco que recebeu as pinturas murais dentro da Igreja de São Francisco da Ordem 3º / São
Paulo. Fonte: foto da autora.
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O ideal é que sejam realizadas microcarotagens12 para envio ao laboratório especializado,
a fim de determinar características minero-petrográficas dos materiais e confirmar a
sequência de estratos e sistemas de preparação.

Figura 10: Coleta de amostra por microcarotagem pela
equipe do Instituto Getty. Fonte: KANAN, 2008, p.41.

Entretanto, segundo a arquiteta Maria Isabel Kanan (2008, p.43), antes mesmo de efetuar
pesquisas em laboratório13, deve-se descrever macroscopicamente a amostra (sistema de
massas preparatórias, textura etc.) e observá-la com auxílio de lupas14 (7x a 10x) para
identificar características como cor15, textura dos grãos de areia e presença de fibras. É
também importante que seja registrado o local de retirada da amostra e as condições
climáticas no momento da coleta.
Todas essas informações estratigráficas podem gerar um diagrama relativo por cômodo
no interior do qual são inseridas as representações gráficas de todos os pontos sondados.
Deste modo, os estratos que forem contemporâneos uns aos outros podem ser colocados
em uma linha horizontal, conforme será visto no estudo de caso (item 3.3, fig. 25).

12 Microcarotagem é um procedimento de recolha de amostras que nos permite remover a porção de material no
interior de uma broca tubular diamantada. Levada a cabo com os devidos cuidados e ao se utilizar equipamento
apropriado, esta técnica reúne condições para não alterar a estrutura em estudo. Segundo Conti e Martines, (2004,
p.592) o diâmetro dos furos deve estar entre 20 e 80 mm. Kanan (2008, p.40) relata que, para a análise de argamassas, as
amostras devem ter entre 200/ 300 gramas.
13 Sobre a questão, a autora relata diversas outras análises para caracterização das argamassas históricas. Para uma
aproximação ao tema ver KANAN (2008).
14 Segundo TIRELLO (1999) a lupa permite observar e compreender amostras sem deformações significativas, evitando
posteriores erros de interpretação em microscópio de aumento superior.
15 Segundo Kanan (2008), utilizar a Escala de Cores Munsell (para solos) pode ser útil para identificar preliminarmente
o agregado. Já o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) utiliza o Rock Color Chart para a
descrição da cor / tonalidade das camadas de revestimento (NASCIMENTO, 2009).
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Essa sequência relativa de revestimentos deve ser confrontada com os de outros cômodos
e com dados obtidos a partir da observação das estruturas portantes, o que deve permitir
uma correspondência entre fases de revestimento e ações construtivas.

3.1.1 Estudo da composição das argamassas
O estudo da composição das argamassas é de grande utilidade para a reintegração e
recuperação que são realizadas durante o restauro. Conforme o relato de Kanan (2008, p.
37), a intenção não é reproduzir obrigatoriamente a composição original, mas formular a
nova argamassa de modo a compatibilizá-la com a existente e também torná-la resistente
aos sais solúveis e outros agentes de degradação.
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT)16 aplica uma
metodologia que se inicia com a descrição a olho nu e continua com a realização das
análises mineralógicas por difratometria de raios-X, petrográfica (microscopia óptica),
granulométrica do agregado e recontituição do traço a partir da análise química, por via
úmida e/ ou instrumental, que conjuntamente fornecem informações complementares
entre si (NASCIMENTO et al., 2009).
De acordo com a pesquisadora Claudia Bastos Nascimento et al. (2009, p. 3), o acesso às
informações históricas da edificação é fundamental para a caracterização das argamassas
e interpretação dos resultados:
A interdisciplinaridade é uma das principais características dessa atividade, que requer a interação
entre os técnicos dos laboratórios e historiadores ou pessoas que conheçam o histórico do edifício
para relacionar as evidências perceptíveis em função dos resultados das técnicas analíticas e
informações documentais pré-existentes.

Dentro do contexto da análise estratigráfica, o estudo da argamassa pode assumir outros
papéis que vão além de uma finalidade técnica de restauro e assumem a identificação de
períodos construtivos ou de intervenção. Afinal, ela é o único material de construção que
não pode ser reutilizado e, por tais motivos, sua datação, mesmo que relativa, é muito

16 O IPT criou em 2001 a “Rede de Apoio à Restauração e à Conservação do Patrimônio Histórico” (RETECOP), com
estudos sobre o método de investigação de argamassas antigas, envolvendo equipe formada por engenheiros, químicos
e geólogos.
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Figura 11: Esquema do método de caracterização de argamassas adotado pelo IPT. Fonte: NASCIMENTO et al.,2009,
p.4).

bem-vinda. Atualmente, isso pode ser feito com a cronotipologia e, em alguns locais da
Europa, estuda-se a utilização do radiocarbono17.
A cronotipologia de argamassa funciona através da análise de sua composição em territórios
onde estejam presentes variações na caracterização dos agregados ou dos ligantes18.

17 A utilização do C14 para datação absoluta da cal apresenta muitas limitações. Estudos são desenvolvidos em pedaços
de carvão provenientes do combustível usado no cozimento dos calcáreos. A termoluminescência também é testada,
caso existam fragmentos cerâmicos encontrados em algumas dessas argamassas. Mas, de qualquer forma, trata-se de
fragmentos de elementos reempregados. São pesquisas que devem ser sempre confrontadas e interpretadas criticamente.
Sobre esse tema ver: GALLO, 1998, p.87-88 e BOATO, 2008, p. 153-154.
18 Foi desenvolvido na região da Liguria- Itália estudo cronotipológico das argamassas, através dos agregados. Ver:
RICCI, 1998, p. 45-51. No Brasil, o IPT consegue em casos específicos, através da sua metodologia, identificar o sítio
geológico que forneceu o agregado da argamassa original (NASCIMENTO et al., 2009, p.2).
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Assim, verifica-se que as eventuais diferenças ou igualdades estão ligadas a diversas fases
construtivas ou a específicas fases temporais, o que leva a uma cronotipologia relativa no
primeiro caso (restrita ao edifício em estudo) e absoluta no segundo.
As diferenças no tipo de ligante (cal aérea, cal hidráulica, gesso, cimento), na
natureza do esqueleto inerte (areia marinha ou de rio) ou nos eventuais aditivos
hidráulicos (pozolana, escórias de forno etc.), podem resultar significativas caso seja
demonstrado que todos foram alterados ao longo tempo e que alguns deles entraram
em uso em um específico território somente a partir de certo momento histórico19.
De qualquer forma, a identificação de todas essas trocas de componentes, mesmo que
não correlacionadas a períodos históricos precisos, são úteis na análise estratigráfica dos
revestimentos ao determinar se existe uma continuidade ou não de materiais.
Anna Boato ressalta (2008, p.152) que diferenças de granulometria ou nas proporções
do agregado em relação ao ligante são determinadas por motivos técnicos e não podem
fornecer indicações temporais. Tais variáveis dependem do papel desempenhado pela
argamassa na construção e não da época de sua realização20.

3.2 Análise das estruturas portantes
Na esfera do invisível, o pesquisador fará uso de um aguçado olhar sobre aspectos
estruturais fundamentais como escadas, curvatura de arcos ou formas de elementos como
chave de arco, balaústres para poder fornecer notícias sobre a datação e, assim, sobre a
história do edifício. É claro que esse tipo de análise será mais bem aproveitado caso a
região onde o edifício se insere possua estudos precedentes de cronotipologia absoluta de
elementos arquitetônicos.

19 Conforme entrevista com a pesquisadora Mirian Cruxen B. Oliveira do IPT, sabe-se, por exemplo, que no Brasil a
primeira fábrica de cimento começou a operar por volta de 1910. A utilização de cimento antes disso era feita com
cimento importado, usado somente em obras consideradas de valor, como por exemplo a Estação da Luz.
20 Importante acrescentar que isso é válido para as argamassas. Caso a diferença granulométrica seja identificada no
material que constitui uma parede de taipa, por exemplo, pode-se afirmar que a feitura da técnica deu-se em distintos
momentos, ainda que não seja possível estabelecer o intervalo de tempo transcorrido entre eles. Sobre esse assunto, ver
estudo arqueológico do Sítio Morrinhos: ZANETTINI, 2005, p. 154.
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Gian Paolo Treccani (2002) faz algumas considerações acerca da investigação de partes
escondidas da construção, como os trechos de paredes localizadas entre forro e telhado (zonas
de coroamento) e das partes de alvenarias incluídas em cavidades. Condições ótimas de
visibilidade estratigráfica também podem ser vistas em porões. Na Casa de dona Yayá esse tipo
de investigação foi aplicado com sucesso, tanto no porão quanto no coroamento da edificação.

Figura 12, 13 e 14: Cimalha de tijolos encontrada acima
do forro da sala de jantar e as investigações conduzidas no
porão, que levaram os pesquisadores a delimitar o núcleo
mais antigo da casa. Fonte: acervo CPC/USP e TIRELLO,
2007, p.156 .

Outro aspecto que, em alguns casos, pode fornecer informações úteis são os fenômenos de
degradação. Conforme supracitado, as lesões denunciam a presença, por baixo do reboco,
de elementos arquitetônicos que remetem a momentos históricos particulares.
O uso de materiais diversos para cada período construtivo das paredes, como as
intervenções de fechamento, pode ser evidenciado por eventuais lesões típicas de contatos
entre diferentes materiais ou com uma simples luz rasante. Mesmo um martelo de
madeira pode descobrir, através da diferença de som produzida por materiais, a presença
de estruturas ou parte delas (MANNONI, 1998, p.83).
Também existem as técnicas de pesquisa diagnóstica não destrutivas (diretas e indiretas)
que permitem uma identificação de materiais abaixo da superfície visível: prospecções
endoscópicas, georadar (vertical e horizontal), termografia21 e outros. Porém, é preciso

21 A termografia baseia-se no princípio segundo o qual todos os corpos emitem radiação térmica, o que torna possível,
quando utilizada aparelhagem adequada, visualizar e registrar os diferentes graus de emissão na faixa do infravermelho.
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dosar o uso desses recursos a partir de análises anteriores, considerando inclusive os
custos22.
Outro método de conhecer, em parte, as estruturas rebocadas, seria um levantamento
geométrico detalhado e preciso, pois este pode ser um ótimo indicador das medidas e das
coincidências dos diferentes planos. Existem estruturas nas quais a forma geral, claramente
visível, mesmo se revestida, é determinante para a cronologia.
O levantamento em planta, corte e vista, com posterior análise conjunta, irá não só ajudar
na interpretação do tipo de solução estrutural adotada, bem como revelar as alterações do
sistema original de distribuição de cargas ou de divisão dos espaços.
Assim, a leitura estratigráfica em edifícios rebocados, apesar de não seguir os mesmos
passos de uma análise realizada em edifícios sem reboco, pode contribuir com a reconstrução
da história construtiva. Claro que as condições de legibilidade estratigráfica variam caso
a caso, o que leva a buscas de novas capacidades do instrumento estratigráfico, que, por
sua vez, deve ter seu uso recalibrado, sempre se adaptando aos códigos e às modalidades
de aplicação.

Figuras 15 e 16: Endoscopia e Georadar. Fonte: ALAGNA, 2008, p.137 e 130.

CÓIAS, 2006.
22 O professor Nicola Santopuoli (Università degli Studi La Sapienza, Roma), durante o seminário “Técnicas analíticas e
de diagnóstico de bens culturais: experiências italianas recentes”, realizado na Faculdade de Pós-Graduação de Arquitetura
e Urbanismo da USP (Departamento de História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo), também colocou essa
questão referente aos métodos científicos e ressaltou a necessidade de haver, primeiro, uma aproximação histórica. As
investigações técnicas devem satisfazer as instâncias teórico-críticas. Sobre o assunto ver: SANTOPUOLI, 2011.
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Figura 17: Esquema didático sobre
funcionamento da Termografia. Fonte:
CÓIAS, 2006, p.332.

Figura 18: Resultado de uma Termografia a partir de uma fachada existente. Fonte: ALAGNA, 2008, p.134.
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Figura 19: Planta do núcleo central do castelo de Nepi com trilateração. O levantamento métrico ajuda na identificação
de diferentes usos de métodos construtivos. CARBONARA, 1990, p.49.

Figura 20: Fachada de um edifício de habitação em Gênova após
o reconhecimento das principais fases dos revestimentos. Fonte:
BOATO, 2004, p.309.
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3.3 O exemplo do Palazzo Paleotti
Como forma de esclarecer o que esta dissertação abordou no Capítulo 3, será apresentado
um exemplo de análise estratigráfica conduzida em um edifício rebocado.
O exemplo foi extraído de um texto de Rossana Gabrielli, pesquisadora da Universidade
de Veneza, Itália, que escreveu o artigo “Contributo per l’analise dei Rivestimenti: Il caso di
Palazzo Paleotti a Bologna” para a Revista Archeologia dell’Archittetura (2001).
O palácio, referido no artigo, está localizado na zona nordeste do centro histórico de
Bolonha e constitui um complexo que ocupa uma quadra inteira. O estudo foi desenvolvido
na ocasião da intervenção de restauro, que se concentrava nos trechos noroeste, onde
estavam as antigas cavalariças, e norte e leste, locais do núcleo medieval. Apesar do
processo de restauro ter sido concentrado em apenas alguns trechos, foi permitido um
estudo detalhado de todo o complexo.

Figura 21 e 22: Vista externa do Palácio Paleotti durante os trabalhos de restauro e sua situação atual. Fonte: GABRIELLI,
2001, p.20 e www.archiviostorico.unibo.it.

A implantação do complexo iniciou-se na Idade Média e sofreu numerosas modificações,
sobretudo ao final do século XV, quando adquiriu as formas atuais, e ao longo da primeira
metade do século XVIII, quando se tornou residência da família Paleotti.

3.3.1 Estratégia de investigação adotada
A análise estratigráfica foi de enorme complexidade. Em primeiro lugar, as dimensões do
edifício e os prazos de canteiro conduziram estratégias que pudessem levar, num curto
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intervalo de tempo, à compreensão da sequência construtiva e à documentação e análise
das estruturas mais significativas23.
Além disso, estavam conservadas muitas estratificações de revestimento que deveriam
ser analisadas para compreensão de todas as fases do complexo arquitetônico e, claro, dar
diretrizes para as operações de restauro.
Grande parte dessas estratificações de revestimentos recobria inteiramente as paredes, o
que não permitia um estudo das relações entre revestimentos e estruturas de alvenaria,
mas apenas das relações entre os próprios revestimentos. Mas, paralelamente à análise dos
revestimentos, conseguiu-se investigar estratigraficamente trechos de alvenaria à vista,
sendo que algumas paredes se apresentavam completamente à vista24. Foi possível, então,
fazer algumas relações entre os dados de todo o complexo.
Dificilmente, sem este indicador, seria permitido correlacionar as fases dos revestimentos
ao complexo construtivo inteiro e muito menos a uma cronologia absoluta, uma vez que
faltam à cidade instrumentos cronológicos úteis para os estudos25. Adotou-se, então,
uma estratégia que contemplava outros sistemas de análises, que permitia que fossem
determinadas fases e tempos de realização, seja das alvenarias, seja dos revestimentos, e
também permitia que fossem verificados os dados surgidos com cada sistema.
A possibilidade de fazer um estudo das alvenarias sobre as quais estavam presentes
estratos de revestimento permitiu a obtenção de preciosas informações com relação às
ações de novos fazeres e de integração dos mesmos estratos decorativos. Onde não foi
possível fazer essa dupla pesquisa por conta da presença de revestimentos em todas as
fachadas, foram analisadas as relações entre os revestimentos e os únicos elementos visíveis
(aberturas, arcos, elementos decorativos). Após isso, esses dados eram correlacionados

23 O estudo foi estruturado em vários níveis de aprofundamento: em primeiro lugar delimitaram-se os Corpos de
Fábrica - CF, que constituem o inteiro complexo construtivo, através do exame das estruturas perimetrais e os relativos
relacionamentos estratigráficos. Assim, procedeu-se a uma cronologia relativa entre os Corpos. Em seguida, foram
examinadas as estruturas de alvenaria dos Prospectos Gerais e Prospectos Particulares de cada CF para se compreender as
variações macroscópicas. Para esclarecimentos sobre o assunto ver Capítulo 2, item 2.5.
24 Partindo da análise direta, foram identificadas as interfaces de descontinuidade, cuja determinação foi facilitada pelo
caráter heterogêneo das intervenções presentes. Foi possível determinar as UEs e as relações através do pensamento
dedutivo. Utilizaram-se as Fichas de Arquivação Veloz (ver fig. 48 – cap.02) e as Fichas de UEs (ver figura 47 – cap.02),
onde foram registrados os dados para análise das técnicas construtivas e materiais empregados. Outras fichas foram
usadas para análise de elementos arquitetônicos e registro da medida dos tijolos (para a mensiocronologia).
25 Assim como, no Brasil, não existem modelos de referência para a datação de fatores antrópicos, como composição
de argamassas e cronotipologias, utilizados nos estudos de revestimento.
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Figura 23: Levantamento e caracterização das
fases construtivas no cômodo “107”, no Pavimento
Nobre, lado sudeste. Fonte: GABRIELLI, 2001, p.21.

com aqueles dos ambientes nos quais se tinham melhores informações, conseguindo
assim definir, mesmo para estes casos, uma correspondência com a sequência geral do
inteiro complexo.
A pesquisa histórica e iconográfica realizada foi de fundamental importância, tanto ao
fazer uma releitura do exame dos aspectos histórico-arquitetônicos que podiam se revelar
úteis, como também ao fornecer indicações sobre transformações ocorridas no edifício.
Durante a pesquisa foi possível individualizar alguns documentos que continham notícias
de trabalhos menores realizados dentro do palácio. Outro aspecto abordado na pesquisa
histórica foi a documentação das restaurações do século XX, que foram a causa das maiores
modificações. Estas restaurações ocultaram ou alteraram parte dos aspectos originais,
arquitetônicos ou decorativos.
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Elementos úteis emergiram também da análise dos materiais. Após desenvolver uma
primeira pesquisa estratigráfica das estruturas e dos revestimentos, partiu-se para a
execução de microcarotagens sobre alguns pontos estratégicos a serem indagados em
laboratório, com o intuito de se determinar as características minero-petrográficas dos
materiais utilizados e também para verificar a sequência dos estratos. Graças a estas
pesquisas, apesar de não ter sido possível confrontar com amostras similares devido ao
exíguo referencial presente no panorama da cidade, houve indicações sobre o emprego
de alguns pigmentos cuja determinação representou um indicador cronológico capaz de
confirmar dados emergidos da análise das fontes históricas.
Particular atenção foi dedicada à realização de um bom levantamento das superfícies
revestidas, útil para registrar os dados da análise estratigráfica, para documentar as
intervenções de análises e todas as sucessivas operações de restauro. Neste caso, decidiuse executar fotogrametrias georeferenciadas26 em escala 1:20 de todos os prospectos, na
base dos quais obtiveram-se os levantamentos vetoriais das decorações.

Figura 24: Fotogrametria do lado sudoeste do cômodo “105”. Fonte: GABRIELLI, 2001, p.22.

Operação análoga foi feita para a parte externa das fachadas, limitando-se às zonas
interessadas da análise estratigráfica.
Em seguida, a análise comparada entre todos os dados permitiu estabelecer não apenas
fases construtivas de todo o complexo, mas também as sequências relativas de todas as
alvenarias e, consequentemente, as sequências dos revestimentos.

26 Foi utilizado a máquina fotogramétrica da Rollei 6008, e o software usado para a elaboração das imagens foi o MSR
Rollei 2.2.
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3.3.2 Metodologia de análise dos revestimentos
A análise dos revestimentos foi estruturada nos seguintes níveis: análise minuciosa de
todas as paredes; execução de ensaios estratigráficos; análise de laboratório de algumas
amostras; elaboração das sequências relativas e absolutas das unidades estratigráficas dos
revestimentos; e determinação da extensão das unidades de revestimento.
1. Análise minuciosa de todas as paredes: primeira operação necessária para tentar
definir a priori quais são as áreas de maior complexidade e determinar, com ajuda de
observações à luz rasante e minucioso exame das superfícies, eventuais descontinuidades
e unidades homogêneas. Naturalmente, durante a execução de ensaios, esta observação
continuou, revelando-se sempre mais significativa nas interpretações dos estratos
escondidos.
2. Execução de ensaios estratigráficos: sondagens pictóricas foram realizadas em todas
as paredes. Foram executadas com um bisturi, empregado de modo a retirar somente
um estrato por vez.
A grandeza das prospecções foi calibrada com base na necessidade de campo e tendo
sempre em consideração o critério de mínima destruição27. É necessário enfatizar que elas
foram feitas em colaboração com os restauradores que guiaram as delicadas operações de
revelação dos estratos, o que permitiu um trabalho completo e correto.
Para cada ensaio foi preenchida uma ficha28 na qual foram registradas as seguintes
informações:
·· a posição do ensaio mediante duas coordenadas (altura em relação ao pavimento e
distância horizontal a partir de um ponto de referência);
·· registro dos estratos escondidos nas sondagens, que foram numerados progressivamente
do mais recente ao mais antigo29;

27 Nos casos de maior complexidade foram realizados ensaios de maior extensão, com 15-20 x 15-20cm, onde a situação
era mais simples os ensaios se limitaram a 8-10 x 10-13 cm.
28 Para a redação desta ficha foi usado o modelo de Ficha de Arquivação Veloz (fig. 48 do cap.02) e, na ficha para
unidade de revestimento, foi utilizada a proposta retirada de ARCE, et al. 1996, p.227, a qual não foi possível ter acesso.
29 Os números não representam os vários estratos de todo o cômodo, mas apenas identificam os estratos e suas posições
com relação ao ensaio ao qual pertencem.
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Figura 25: Exemplo de faixa estratigráfica no cômodo
“107”. Fonte: GABRIELLI, 2001, p.22.

·· para cada estrato revelado foi identificada uma cor determinada de acordo com o NCS30.
Depois de uma atenta avaliação dos objetivos do trabalho e da realização de uma prova
com espectrofotômetro, consideraram-se suficientes os dados fornecidos pelo sistema
tradicional de comparação com catálogos de cores;
·· descrição e interpretação preliminar de cada estrato (determinação da sua natureza:
decoração, estrato da cor, fases de execução);
·· enfim, foram feitas fotos e eventuais observações. Todo o ensaio foi documentado
fotograficamente em colorido e posicionado sobre os levantamentos em escala de 1:20.
3. Análise de laboratório de algumas amostras: para a determinação dos materiais que
constituíam cada estrato e verificação da sucessão dos estratos identificados em campo.
Foram executados: análises minero-petrográficas em seção fina no microscópio óptico
polarizante; análises dos estratos pictóricos em seção lúcida, espectrofotometria de
infravermelho para determinação dos ligantes constituídos por elementos orgânicos;
microssonda eletrônica para determinação dos pigmentos.
4. Elaboração das sequências relativas e absolutas das unidades estratigráficas dos
revestimentos: enquanto se fazia a execução dos ensaios, iniciou-se a elaboração de

30 Foi escolhido este sistema, ao invés do Pantone ou Munsell, por conta do seu emprego em trabalhos arqueológicos e
também por ele conter uma gama maior de cores e ser mais flexível quanto à caracterização de tintas e / ou decorações
(GABRIELLI, 2001, p.22).
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dados para individualizar as sequências relativas das estratificações identificadas,
trabalho que guiou também a escolha das áreas de novos ensaios. Essas análises
são de particular importância para interpretar os estratos de cada ensaio, não como
informações pontuais, mas como parte de unidade de revestimento relativa a todo
ambiente investigado. Além disso, graças a esta interpretação, pode-se limitar o
número e extensão de novos ensaios, uma vez que os estratos descobertos já foram
correlacionados à sequência geral.
Para elaboração de tais sequências cada ensaio foi representado graficamente com colunas
verticais, nas quais é registrado cada estrato com uma breve interpretação (I = reboco; T
= tinta uniforme; S = massa preparatória; D = decoração), além de representar a cor da
forma mais fiel possível em relação ao original. Assim, para cada ambiente, foi elaborado
um diagrama estratigráfico no interior do qual foram colocadas as representações gráficas
de todos os ensaios.

Figura 26: Diagrama estratigráfico parcial dos revestimentos do cômodo “105”. O original, em colorido, foi apresentado
em preto e branco no artigo da revista. Fonte: GABRIELLI, 2001, p.24.

Ao se trabalhar neste diagrama como uma espécie de matriz, foram correlacionados os
estratos submersos nos ensaios singulares e também foram identificadas as correspondências
estratigráficas com base nas observações de campo e em resultados de laboratório. Os
aspectos avaliados na determinação destas correspondências são: a tipologia do estrato
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(tinta de fundo, cor utilizada na decoração, estrato preparatório, estrato de suporte), a
espessura, a técnica, as características dos componentes e a cor.
Deste modo os estratos contemporâneos foram colocados numa mesma linha horizontal,
determinado assim os estratos de uma mesma fase presente nos vários ensaios. Depois
de ter identificado os estratos homogêneos foi possível determinar fases de revestimento
unitárias para todo o ambiente e, dessa forma, reconhecer uma sequência relativa entre as
unidades estratigráficas singulares.
Esta sequência foi assim confrontada com os dados resultantes das análises das alvenarias
externas e, por último, com a sequência construtiva do complexo arquitetônico inteiro
e permitiu, dessa maneira, reconstruir também uma cronologia absoluta das fases de
revestimento de cada ambiente. A determinação das correspondências entre as fases de
revestimento e as ações construtivas foi facilitada pela análise estratigráfica das alvenarias
sobre as quais se encontravam os revestimentos31.
5. Determinação da extensão das unidades de revestimento: a esta altura era importante
conhecer estes estratos, compreender quanto das várias estratificações ainda existiam
e, ainda, fornecer aos operadores um indicador útil na definição do projeto de restauro.
Este trabalho foi possível apenas onde se analisaram as fachadas externas. Nestes casos,
obtiveram-se informações sobre fases construtivas de grande parte da superfície,
fundamental para definir os limites das intervenções em revestimentos. Com base nas
informações dos primeiros ensaios, foi, então, possível individualizar os limites de
tais unidades, conduzir análises extensivas mediante observações diretas das paredes
argamassadas e executar novos ensaios.
Tentou-se também estabelecer as características dos vários estratos de acabamento,
distinguindo-se o tipo de decoração, a cor e a natureza da intervenção. Analisou-se inclusive
a natureza da intervenção, se era uma intervenção respeitosa ou se havia comprometido a
estratificação original.

31 Isto não significa que as intervenções sobre revestimentos comportem necessariamente modificações nas estruturas
da alvenaria. Frequentemente, quando se faz apenas uma repintura, a intervenção prevê, no máximo, a realização de
uma nova argamassa. Não se fazem modificações na alvenaria, mas se intervêm com sobreposições diretamente sobre
estratos precedentes (GABRIELLI, 2001, p.23).
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Estas observações foram representadas graficamente em todos os prospectos, mediante
execução de dois níveis de levantamento: levantamento das unidades de revestimento, no
qual se inseriu os limites de tais unidades; levantamento com caracterização temporal das
intervenções, onde as unidades estratigráficas foram caracterizadas por amostras diversas
que representam os vários períodos.

Figura 27: Levantamento com a individualização de cada Unidade de Revestimento do cômodo “105”, lado sudoeste.
Fonte: GABRIELLI, 2001, p.25.

Figura 28: Levantamento com a caracterização cronológica das fases construtivas do cômodo “105”, lado sudoeste.
Fonte: GABRIELLI, 2001, p.26.
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3.3.3 Resultados das análises de um dos ambientes e conclusões
A autora Gabrielli apresenta o resultado obtido em apenas um cômodo para exemplificar o
estudo. Trata-se do cômodo localizado no Pavimento Nobre, denominado com o número
“105”.
Este cômodo é importante por localizar-se no núcleo mais antigo do palácio, por conservar
intervenções de vários períodos e também por ser um útil palimpsesto para a compreensão
das várias fases construtivas dos cômodos mais comprometidos por ações antrópicas e
degradações. Além disso, em toda a superfície interna deste cômodo (paredes e teto),
existiam decorações pictóricas de particular valor e de notável complexidade interpretativa
por conta das muitas fases e também por terem sido mimetizadas em restaurações do
século XX.

Figura 29: Palácio Paleotti com a localização do cômodo
“105” no 1º Pavimento . Fonte: GABRIELLI, 2001, p.26.

O trabalho conseguiu determinar seis períodos de atividade construtiva para o complexo
inteiro, indo da segunda metade do século XIV aos anos 1970. Estes resultados conduziram
a escolhas de restauro conservativo, que, por sua vez, permitiram uma leitura de todas as
fases decorativas ao longo do tempo.
As questões colocadas pelas exigências do restauro foram em grande parte respondidas:
quais fases construtivas foram conservadas dentro do Palácio? É possível delimitar a
extensão de cada uma e localizá-las? Quais materiais foram utilizados?
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Figura 30: Planta do Palácio com a delimitação das
fases construtivas. Fonte: GABRIELLI, 2001, p.20.

Especialmente no cômodo “105”, foram descobertos desenhos preparatórios de decoração
de afrescos do século XV em locais onde se acreditava existirem apenas intervenções
recentes. Assim, foi possível conservar um testemunho da fase de elaboração de afresco
deste período.
É necessário enfatizar que apenas foi possível estabelecer uma cronologia absoluta das
alvenarias e, consequentemente, dos revestimentos, graças à possibilidade de correlacionar
as pesquisas estratigráficas com outras fontes diretas e indiretas32.
Do ponto de vista da “Análise em edifícios sem revestimento”, o exemplo apresentado
conseguiu êxito por cruzar os dados da análise de revestimento com a análise de estruturas
parcialmente sem reboco. A própria autora confirma que, sem esta possibilidade, a
obtenção de resultados não seria possível, pois a cidade de Bolonha, assim como o Brasil,
carece de métodos de datação provenientes da cronotipologia e análise de materiais.

32 A determinação da cronologia absoluta destes períodos foi feita com base em fontes indiretas, confrontada com
outros indicadores cronológicos disponíveis (curva mensiocronológica da cidade de Bolonha e a determinação de
pigmentos, como o “verde cromo” utilizado a partir da segunda metade do século XIX).
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Figura 31: Desenho preparatório para afresco, localizado através de estratigrafias no cômodo “105”. Fonte: GABRIELLI,
2001, p.29.
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CAPÍTULO 4
A ESTRATIGRAFIA NO PROJETO DE RESTAURO

Não gosto das casas novas:
Seu rosto é indiferente.
As antigas tem ar de viúvas
Que recordam chorando1.

Sully Prudhomme, Les Solitudes (1869)

Este capítulo trata de questões conceituais, técnicas e metodológicas do projeto de restauro.
O seu desenvolvido foi balizado, em especial, pela obra de Francesco Doglioni2, pois, há
muito tempo esse arquiteto, ao fazer escolhas necessárias com relação ao projeto, tem
levado em conta, de modo responsável, a estratificação. Outras referências bibliográficas
foram também utilizadas para enriquecer o debate e abordar de maneira mais ampla as
questões propostas.

4.1 Conhecimento, restauro e conservação
É necessário reafirmar que uma obra de arquitetura nunca poderá ser conhecida
completamente; o que se pretende através dos estudos é ampliar os caminhos da
interpretação com novas chaves de leitura e, assim, buscar significados na construção e
em seus fragmentos, o que, por sua vez, deve levar a uma postura de respeito pelas marcas
adquiridas pela matéria3. Inevitavelmente, essa postura envolve não apenas a estrita
conservação, mas o projeto de restauro.

1 Esse trecho de poesia francesa foi citado por Manuel Bandeira em uma crônica de jornal de 1929, com o título de
“Vila Rica de Albuquerque a Ouro Preto dos Estudantes”. Versão em francês: Je n’aime pas le maisons neuves:/ Leur visage
est indifférent./ Les anciennes ont l’air de veuves./ Qui se souviennent en pleurant “ (PRUDHOMME, apud BANDEIRA,
2006, p. 12).
2 Francesco Doglioni é professor em Restauro Arquitetônico na Università IUAV di Veneza e desenvolve pesquisa nos
seguintes temas: métodos e técnicas de estudo do processo formativo dos edifícios no tempo através do levantamento
estratigráfico-construtivo; vulnerabilidade sísmica dos edifícios antigos; e aplicação metodológica e técnica no projeto
de restauro. (Fonte: http://www.iuav.it/Ateneo1/docenti/architettu/docenti-st/Francesco-3/index.htm). Agradeço a
professora orientadora Beatriz Kühl por ter indicado livros do arquiteto pesquisador.
3 Sobre esse aspecto ver texto de Torsello (2006, p.22).
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O projeto de restauro será coerente não simplesmente pelo rigor executivo das
indispensáveis etapas de conhecimento, o que inclui as análises estratigráficas, mas,
principalmente, em razão da mediação teórica4 (individualizada e declarada de forma
explícita) dos resultados de pesquisas históricas e técnicas.
De acordo com entrevistas realizadas por Chiara Lumia (2003) com os principais teóricos
italianos do restauro5, constatou-se não só divergências de pensamento entre eles, mas
também pontos em comum. Um desses pontos chama a atenção justamente para a
necessidade de não encarar mecanicamente, como causalidade direta, os seguintes fatores:
conhecer e conservar (ou restaurar). O nó conceitual não está apenas no conhecimento do
edifício, mas no uso que se faz dele.
Conforme enfatiza Doglioni (2002, p. 113), apesar de, na Itália, o estudo estratigráfico ser
frequentemente incluído nas análises que antecedem o restauro, assim como é incluído
o diagnóstico de patologias, não existe um desenvolvimento dos modos com os quais o
projeto de restauro possa tirar proveito e fundamentação do conhecimento estratigráfico
e dos sinais que o tornam legível6.
A pesquisadora Nadja Santos (2009, p. 46) também chegou a essa mesma conclusão ao
analisar os casos brasileiros. É necessário enfatizar que, no Brasil, a situação se torna
ainda mais complicada porque o estudo estratigráfico não chega nem a ser visto como
método de conhecimento prévio ao restauro e, quando é utilizado, muitas vezes torna-se
pretexto para decisões de retorno ao “estado original”.
É preciso haver uma consciência teórica e metodológica para garantir a qualidade da
intervenção no patrimônio existente, que jamais se resume a um problema exclusivamente
técnico e sempre deve responder a questões mais amplas, ligadas, sobretudo, às razões de
se preservar. A resposta a um problema técnico pode comportar diferentes soluções e a
escolha será determinada pelo partido de restauro que norteia o projeto, o que deve ir

4 Sobre a importância da teoria no campo do restauro, ver Kühl (2010, p. 77).
5 Entrevistas com: Amedeo Bellini, Salvatore Boscarino, Giovanni Carbonara e B. Paolo Torsello.
6 “La ricognizione stratigrafica negli ultimi anni è più di frequente inclusa tra le analisi preliminari al restauro, rivolta alle
sole superfici visibili, oppure collegata a saggi stratigrafici nel suolo o in elevato per accertare la potenzialità di depositi o la
natura di assetti sottostrato. Essa è divenuta gradualmente parte delle forme di conoscenza su cui si ritiene che il progetto di
restauro debba fondarsi e di cui debba tenere conto, insieme allo studio e alla diagnosi dei fenomeni di degrado e di dissesto.
A questa generica convinzione non corrisponde uno sviluppo dei modi con cui il progetto di restauro possa realmente trarre
utilità e fondamento dalla conoscenza della stratificazione e dei segni che la rendono osservabile, oltre che dalle conseguenti
interpretazioni storico-costruttive” (DOGLIONI, 2002, p. 113).
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além dos esquemas operacionais. Ou seja, se a qualidade do conhecimento histórico e
técnico, por si mesma, já é importante, decisivo será então o uso que se faz destes dados
com base nas teorias e metodologias adotadas (LUMIA, 2003; KÜHL, 2009).
Afinal, corre-se o risco de uma leitura estratigráfica ser usada como argumento para a
destruição, por exemplo, para conduzir a uma restauração estilística7, ou ser utilizada para
privilegiar porções que por algumas razões se mostrem mais interessantes ao arquiteto,
transformando o conhecimento num pretexto para se agir de forma seletiva.
A história do restauro revela que o interesse pelas estratificações não é recente e que já
foram apresentados diferentes modos de se lidar com o destino desses traços materiais ao
longo do tempo.
Na Europa do século XIX, por exemplo, era comum que as obras de restauro buscassem
a unidade de estilo, visão que tem entre seus principais postulantes o arquiteto Violletle-Duc (1814-1879): uma busca que podia levar a alterações de partes originais da
construção, consideradas defeituosas, e a não respeitar as estratificações. Viollet-le-Duc
é personagem polêmico que não pode, no entanto, deixar de ser apreciado por algumas
de suas formulações teóricas que ainda permanecem atuais (KÜHL, apud VIOLLET-LEDUC, 2000, p.23).
A partir da constatação de que as obras da Idade Média eram construídas aos poucos e,
por isso, formadas por estratificação, Viollet-le-Duc afirma em seu verbete “Restauração”
(2000, p.47) que seria essencial ao arquiteto, antes de qualquer trabalho de reparação,
constatar exatamente a idade e o caráter de cada parte, registrado em relatório escrito ou
gráfico. O arquiteto deveria ser, além de arqueólogo, conhecedor profundo das técnicas
construtivas de cada período e região.
Em outra passagem do verbete “Restauração” (2000, p.52), ao analisar uma catedral cujos
contrafortes receberam posteriormente capelas, surpeendentemente constata:

7 Treccani (1996, p. 140) relata que em certos momentos, uma versão atualizada do restauro definida como restauro
científico, utilizou dados arqueológicos estratigráficos para ripristinar esquemas tipológicos, favorecer camadas mais
valorizadas historicamente pelo senso comum e até mesmo refazer uma obra.
Como comentou Torre (1996, p. 152), atribuir à análise estratigráfica um álibi para um ripristino filológico seria um uso
muito ruim das potencialidades oferecidas pelos novos métodos de pesquisa arqueológica.
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Deveremos unir essas duas construções de épocas diferentes que, ao mesmo tempo, restauramos?
Não; conservaremos cuidadosamente o aparelhamento distinto das duas partes, as descontinuidades
(grifo nosso), a fim de poder sempre reconhecer que as capelas foram acrescentadas posteriormente
entre contrafortes.
Do mesmo modo, nas partes escondidas dos edifícios, deveremos respeitar escrupulosamente todos
os traços que podem servir para constatar as adjunções, as modificações das disposições primitivas.

E ainda, ao analisar as catedrais francesas do século XII que receberam transeptos nos
séculos XIV e XV, diz (2000, p. 53):
Essas modificações foram feitas com maior ou menor habilidade; mas, para um olhar treinado,
deixam subsistir traços das disposições primitivas. É em casos semelhantes que o restaurador deve
ser escrupuloso ao excesso, e que deve, antes, fazer sobressair os traços dessas modificações, em vez
de dissimulá-los.

Seus enunciados teóricos eram, porém, contraditórios e mais moderados do que as
aplicações práticas8 realizadas a partir da segunda metade do século XIX. Ele não se
comportava como conservador e muito menos como arqueólogo. A análise do objeto (e
seu passado) era usada para intervenções projetuais radicais.
Essa postura, do chamado “restauro estilístico”, não era universal para a época e muitos
pensavam de modo diferente. O escritor John Ruskin9, na Inglaterra, torna-se o expoente
de um movimento que pregava o absoluto respeito pela matéria original, instaurando,
assim, uma posição ética e moral frente à ação do tempo sobre as coisas e abrindo caminho
para futuras discussões e contribuições de autores como Camillo Boito, Alois Riegl e
Gustavo Giovannoni10.
Experimentações árduas e não-lineares levaram à redação da Carta de Restauro de Atenas
(1931) e à da Carta de Veneza (1964) 11. Esta última, aliás, permanece como documento
essencial para a preservação de obras e conjuntos arquitetônicos. Segundo Kühl (2010),
as cartas patrimoniais se configuram como um esforço de apresentar princípios sobre os

8 Segundo Carbonara (1997, p. 142), o arquiteto vai mudando suas crenças sobre o restauro, saindo de uma visão
conservativa e respeitosa para cada vez mais atuar por complementações estilísticas, principalmente na 2º metade do
século XIX.
9 J. Ruskin publica The seven Lamps of Architecture em 1849, obra em que faz pesadas críticas ao restauro. Ver: RUSKIN,
(2008).
10 Sobre esse assunto ver Kühl (1998; 2009) e Carbonara (1997).
11 Para uma análise crítica fundamentada da Carta de Veneza ver Kühl (2010).
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quais havia consenso na época em que foram redigidas, de modo a embasar a conduta dos
profissionais da preservação em âmbito internacional.
É importante notar que ambas as Cartas, apesar de algumas diferenças, preconizavam
o respeito pelas várias estratificações da obra. A Carta de Veneza é resultado de um
amadurecimento dos aspectos figurativos na restauração, ela é fruto dos novos problemas
colocados pelas vastas destruições da Segunda Guerra Mundial12.
Enquanto a Carta de Atenas se detinha numa preocupação essencialmente documental,
seguindo os princípios do “restauro filológico” de Boito e Giovannoni, cuja discussão
pautava-se numa visão da integração através de “neutros”, em estilo similar ao original
usando formas simplificadas, a Carta de Veneza avançou com as contribuições
oferecidas, no período, pela Estética, buscando a expressividade por meio de uma
linguagem contemporânea. Os princípios essenciais do restauro filológico, com ênfase
no valor documental da obra, foram amadurecidos e articulados com as contribuições
da Estética e o restauro passou a ser encarado como ato histórico-crítico e considerado
concomitantemente aos aspectos materiais, formais e documentais da obra13 (KÜHL,
2009, p. 65).
Além disso, conforme Alessandra Quendolo (2006, p.12 e 14) ressaltou, o restauro filológico
tinha uma abordagem diferente da atual cultura da conservação14, que se firmou depois dos
anos 1970. O preceito filológico era o de conservar aquilo que tinha importância histórica
ou artística15e, assim, acabava por transformar muitas vezes a análise estratigráfica em
pretexto para a escolha de uma fase em detrimento de outra, algo que entra em crise com
a ampliação daquilo que passou a ser considerado documento de interesse.

12 Ver Carbonara (1997, p. 231-233).
13 Segundo Kühl (2009, p.66), são de grande revelância os textos escritos desde os anos 1940, como os de Cesari Brandi,
Roberto Pane, Renato Bonelli e P. Philippot, atingindo-se certa posição de consenso internacional na Carta de Veneza.
14 Segundo Torsello (2006, p.156), o conceito de conservação emerge como: “conservação das possibilidades de se
interpretar e de compreender a obra enquanto fonte de conhecimento, de modo a ser conservada materialmente e
atualizada como origem permanente de interrogação e de transformação das linguagens que dela apreendemos”.
Para Quendolo (2006, p.12) esse conceito de conservação como conservação da integridade física do objeto decorre
da consciência da relatividade do juízo histórico e da subjetividade do juízo estético, ou seja, do carater relativo do
conhecimento, cujos horizontes estão em contínua ampliação.
15 “Conserva-se assim aquilo que a História da Arte na vertente positivista decreta como necessário para manter a
memória de um determinado tipo, forma ou estilo [...]” (BELLINI, 1990, apud QUENDOLO, 2006, p. 12).
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Os traços materiais passam a ser vistos, então, como dados a conhecer, conservar e
transmitir, o que leva ao êxito da estratigrafia não apenas como conhecimento das fases
de construção e transformação, mas, sobretudo, como “mentalidade estratigráfica” 16. Esta
é um meio para determinar modos de atuação da conservação do potencial informativo
da arquitetura e também um meio para considerar não apenas o conceito de permanência,
mas, principalmente, o de legibilidade, ou seja, a fruição estética de um complexo
estratificado (QUENDOLO, 2006, p.14).
Dentro do debate teórico atual na Itália17 (país onde, com relação a esta área, existe grande
tradição de debates teóricos para fundamentar as ações práticas), podem-se citar as três
tendências principais: a “conservação integral”18; a “hipermanutenção‑repristinação”
e a “crítico‑conservativa”19 (chamada de “posição central”). Todas respeitam o caráter
documental das obras20 e trabalham assim com o conceito de permanência dos traços
materiais. Contudo, abordam de forma diferente a questão da legibilidade desses traços.

16 Segundo Doglioni (1997a, apud QUENDOLO, 2006, p.14), “mentalidade estratigráfica como consciência que a
estratigrafia produz em quem a conheceu ou a praticou. Se toda ação humana deixa traços que se prestam a uma leitura
estratigráfica, si é consciente que a atividade de restauro é destinada a deixar traços. De como esta atividade é realizada,
dependerá se os traços formados constituirão a enésima estratificação em grau de conviver com os traços depositados
no tempo, conservando-os, ou se os cancelarão em parte ou de tudo, fazendo começar do zero o tempo da construção”.
17 Sobre esse assunto ver: KÜHL, 1998, p. 208-215; KÜHL, 2009, p. 81-100; CARBONARA, 1997, p.393-439.
18 De acordo com Kühl (2010, p. 298): “Na conservação integral, a instância histórica é privilegiada e não interage
com a instância estética através da dialética, pois a conformação do bem é entendida como decorrente da passagem
do objeto pelo tempo, e, portanto, a matéria deve ser preservada tal qual chegou aos dias de hoje. Uma ação como
a remoção de adições (como prevista no artigo 11º da Carta de Veneza), por exemplo, não é preconizável. [...] A
conservação integral parte de releituras, da historiografia, que questionam a existência de testemunhos mais relevantes
do que outros para a história. Para hierarquizar remanescentes do passado, seria necessário um conhecimento total da
história, inquestionável ao longo do tempo, algo negado pela reflexão historiográfica. Juízos de valor são relativos, e o
conhecimento do passado é limitado e, sempre, uma construção do presente. Por não existir juízo crítico “infalível”, não
se deveria julgar. O documento deve, portanto, ser preservado em sua integridade, mesmo que a configuração da obra
seja conflituosa. [...] Para a conservação integral, o projeto de transformação de uma obra arquitetônica é, do ponto
de vista metodológico,uma etapa distinta: existe a fase de conservação, que respeita integralmente a obra tal como
chegou ao presente; e existe a fase de inovação, que é posterior à conservação e assemelha‑se ao projeto do “novo”,
com grande liberdade expressiva. Difere, pois, da corrente critico‑conservativa, em que se articulam, do ponto de vista
metodológico, os momentos conservativo e de inovação”.
19 Ainda segundo Kühl (2010, p.298): “Para o restauro crítico‑conservativo, as instâncias estética e histórica são
analisadas do ponto de vista metodológico, interagindo através de dialética, mas não são destacáveis – são aspectos
coexistentes e paritários. [..] Na vertente critico‑conservativa, o juízo deve ser necessariamente baseado na historiografia
e na estética, para ser de fato juízo fundamentado e não ato arbitrário, com plena consciência de que qualquer ação
é fruto do presente e sua pertinência é relativa; em relação ao restauro crítico, em função do alargamento do que é
considerado bem cultural, essa tendência é mais prudente, mais ‘conservativa’, atribuindo interesse a testemunhos mais
variados do que os aceitos nos anos 1960”. Para mais definições e análises do restauro crítico ver: KÜHL, 2009, p.81-100;
CARBONARA, 1997, p. 23-34, 271-390.
20 Ponto em comum às atuais vertentes do restauro é o respeito absoluto pelos aspectos documentais da obra, mesmo
na pluralidade de suas formulações e dos diversos modos de colocá-la em prática (KÜHL, 2009, p.93).
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Como a conservação integral se isenta de qualquer juízo de valor, pretendendo apenas
compreender e preservar o documento na sua integridade, essa tendência acaba por
conservar indiscriminadamente qualquer traço material, desde os mais reveladores até as
cicatrizes mais banais. Sua proposta se limita a uma limpeza e consolidação dos estratos
sem se preocupar com a legibilidade.

Figura 1 e 2: Fachada lateral
com projeto de nova escada no
Palazzo della Ragione – Milão.
Fonte: DOGLIONI, 2008, p.37
e 40.

Além disso, o momento de criação (projeto arquitetônico de restauro) é desarticulado da
conservação e com grande liberdade figurativa, o que pode causar maior fragmentação da
imagem e tornar a legibilidade mais complexa (KÜHL, 2009, p. 90).

Figura 3 e 4: Superfícies estratificadas
e vista de seu contexto, Palazzo della
Ragione - Milão. Fonte: DOGLIONI,
2008, p.39.

Na hipermanutenção, as superfícies arquitetônicas como as argamassas e tintas são
encaradas como superfícies de sacrifício e podem ser refeitas com o emprego das técnicas
tradicionais. Refaz-se a argamassa ou completam-se lacunas, sem maiores preocupações
com as marcas do tempo ou com o que uma degradação poderia revelar como dado
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estratigráfico construtivo. A superfície tende a ser homogeneizada e essa postura se coloca
contra o estado fragmentário do bem, o que não leva em consideração, de forma adequada,
a legibilidade de certos traços materiais.

Figura
5
e
6:
Reconstrução da torre
do castelo de Alcamo
- foto de P. Marconi.
Fonte:
DOGLIONI,
2008, p.43.

A vertente crítico-conservativa aproxima-se da conservação integral em vários aspectos,
contudo dela se diferencia ao inserir no âmbito da discussão a reintegração da imagem21.
Apesar de a remoção de adições e o tratamento de lacunas serem ações cada vez mais
restritas, tende-se a uma ampla conservação do documento tal como está, respeitando as
suas várias fases do edifício (KÜHL, 2009, p.90).

Figura 7 e 8: A intervenção sobre
estuques romanos descobertos
nas escavações da Crypta Balbi
(Roma) está em sintonia com os
princípios do restauro críticoconservativo, reintegrando a
imagem com materiais diferentes
da forma perdida. Fonte:
DOGLIONI, 2008, p.45.

Assim, a legibilidade estratigráfica está no centro da questão do restauro críticoconservativo. Como Kühl ressalta (2009, p. 90):
[...] atua-se para “facilitar a leitura”, mas o resultado não é limpo ou fácil, admitindo-se, por se respeitar
de maneira extensa o documento histórico, uma conformação múltipla e, mesmo, fragmentada (sem
fetiche, porém, pelo fragmento).

21 De acordo com as reflexões de Cesari Brandi, articuladas em sua “Teoria da Restauração”, que tratam da “unidade
potencial” (o que é, para o autor, muito diferente da integridade inicial da obra): “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 de arte no tempo”. Ver: Brandi (2004).
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Tudo irá depender da instância estética22 e histórica de cada obra, o que deve excluir
qualquer tipo de interpretação mecânica. Muitas vezes é importante e aprazível que as
várias fases sejam visíveis, uma vez que estas são absorvidas pela figuratividade da obra e
seu contexto. Muitas vezes, elas devem ser registradas e compreendidas, mas não mostradas
ou, dependendo do caso, podem até ser retiradas. Neste caso, entra em jogo não apenas
a conservação dos dados materiais, do caráter construtivo e das marcas da passagem do
tempo, mas também a conservação da experiência visual do ser humano; da sua percepção
de materialidade (cores, texturas, formas); vivência do espaço e contexto ambiental, o que
deve considerar a funcionalidade e decoro (dignidade, decência) da construção.

Figura
9:
Complexo
do castelo de Pojana
(Vincenza), onde se percebe
que a mudança radical não
considerou o contexto no
qual a obra se inseria. Fonte:
DOGLIONI, 2008, p. 81

Por esses motivos, a leitura estratigráfica deve ser ancorada em uma concepção global da
obra de restauro. Tal concepção foi entendida, nesta dissertação, na sua versão críticoconservativa e constituiu um ponto de vista decisivo sobre o qual se poderá refletir neste
quarto capítulo. Uma reflexão que deve ir além das interpretações histórico-construtivas e
adentrar na modalidade de transmissão desses traços materiais, da sua legibilidade para,
logo em seguida, expor alguns pontos de vista de autores que enfrentaram o tema.

4.1.1 O papel da análise estratigráfica no projeto e canteiro de restauro
Desde fins dos anos 1980, tem-se discutido a contribuição da análise estratigráfica
no restauro arquitetônico. Qual seria a sua real utilidade na definição do projeto de
intervenção?

22 Doglioni (2008, p.81), ao dar uma definição própria para a instância estética brandiana, considera-a como a vontade
que o ser humano tem em ver uma obra de arquitetura expressando-se de modo proporcional e pertinente à sua natureza
e às suas potencialidades no contexto ao qual se encontra e do qual participa.
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Segundo Brogilo (2002, p.20), foi na segunda metade dos anos 1990 que arqueólogos
e arquitetos se encontram em prolongados debates sobre o assunto, o que não só
permitiu ampla (e aprofundada) discussão, mas, ao mesmo tempo, revelou as posições
aparentemente irreconciliáveis das várias escolas de restauro23.
Conforme exposto anteriormente, as três tendências atuais do restauro na Itália respeitam
o caráter documental da obra, ou seja, a permanência dos dados materiais. O conflito
aparece quando o assunto passa a ser o tratamento que o projeto de restauro dará a essa
estratigrafia, ou seja, a sua legibilidade.
Dessa maneira, o restauro tem como fim principal e reconhecido, o prolongamento da
existência da obra, sendo necessário esclarecer e enfatizar que, tratando-se de monumentos
históricos, é fundamental que se mantenha a autenticidade material, ou seja, a matéria
como algo que sofreu alterações ao longo do tempo. Esta posição está ancorada numa
percepção, de origem judaico-cristã, que vê o transcorrer do tempo como linear24. Essa
visão é predominante na maior parte das culturas dos países ocidentais. As diferentes
relações dos grupos sociais com o tempo é questão particularmente complexa e já deu
origem a numerosos debates25.

23 “Nella seconda metà degli anni ‘90, gli archeologi e gli architetti, che nel decennio precedente avevano sviluppato teoria e
metodi nell’architettura stratigrafica, sono stati coinvolti in un prolungato dibattito sulle ricadute applicative nel campo del
restauro architettonico. I convegni di Brescia (DELLA TORRE, 1996), Milano (DE MARCHI, MAILLAND, ZAVAGLIA,
1998), Genova (in Archeologia dell’architettura, II), Bressanone (AA. VV., 1996), i seminari di Padova (senza atti), Trento
(CAVADA, GENTILINI, 2000), Siena (senza atti), hanno consentito un’esauriente discussione, ma hanno da un lato messo
in luce le posizioni apparentemente inconciliabili delle diverse scuole di Restauro, in particolare quelle di Venezia (Doglioni),
Milano (Treccani), Genova (Mannoni), dall’altro hanno rivelato una fase della ricerca ancora assai vitale, anche se talora
magmatica ed orientata in più direzioni” (BROGIOLO, 2002, p.20).
24 Segundo Kühl (2010, p.301): “A linearidade do tempo deve ser entendida, aqui, como contraposição à visão de
circularidade; ou seja, uma noção de temporalidade associada à ideia de que o tempo não volta atrás, e não como uma
percepção “achatada” da temporalidade, de mera sucessão cronológica, contestada pela historiografia recente”.
25 Segundo Beatriz Kühl (1998, p. 215) houve conferências internacionais recentes sobre o tema, citando a de Bergen,
Noruega (fevereiro 94) e Nara, Japão (novembro 94). Não houve definição ou posturas claras e, mesmo na cultura
ocidental, o conceito de autenticidade é relativo quando aplicado às obras de arquitetura, que mudam sem cessar no
decorrer do tempo.
Raymond Lemaire - um dos participantes da elaboração da Carta de Veneza - aprofundou o questionamento quanto ao
conceito de autenticidade em um texto datado de setembro de 1993 (LEMAIRE, Authenticité el Patrimoine Monumental,
Restauro, Napoli, 1994, n. 129, p. 9-10), cf. trecho: “[...]. O tempo, ou o homem, apaga formas iniciais, sobrepõe ou
insere novas na composição primitiva e, por consequência, interfere na natureza ou no sentido da mensagem inicial e
a modifica [...] Onde se encontra então a autenticidade?[...], face à história, todas essas mensagens têm em si, um valor
de autenticidade ligado materialmente à obra de arte, ainda que totalmente independente de sua mensagem própria.
Assim, em que convém buscar a autenticidade da obra? Encontramo-nos face a uma autenticidade evolutiva? Se assim o
é, uma questão crucial coloca-se: qual é o valor relativo dessas autenticidades. E, sobretudo qual é o valor, ou o interesse
dessas mensagens subordinadas à mensagem inicial e fundamental da obra? Pode-se estabelecer uma hierarquia entre
elas? E, se afirmativo, em relação a quê? Quais valores, quais princípios podem ordená-la?” (LEMAIRE, 1994, apud
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O tempo, segundo a visão judaico-cristã, é visto como algo que não pode ser revivido, o
que acarreta uma responsabilidade ainda maior com o conteúdo material acompanhado
de suas estratificações e marcas da passagem do tempo. Uma conclusão que vai além das
questões histórico-artísticas e passa a considerar as formas de recepção e fruição dos
monumentos, algo já apreciado por Alois Riegl na virada do século XIX para o XX quando
conceituou o “valor de antiguidade” 26. Trata-se do nosso relacionamento emotivo com a
arquitetura.
Os traços são testemunhas de modificações e nos mostram instintivamente que o tempo
passou sobre o edifício. Por eles o nosso instinto exploratório e imaginativo é ativado
e percebemos uma aura do edifício, o lado emocional da autenticidade (QUENDOLO,
apud DOGLIONI, 2002, p.120).
Assim, para Doglioni (1997, p.207), a autenticidade típica de uma construção é representada
pela autenticidade das relações, constituída por ligações entre as partes e por diferenças
entre as partes, que são consequência do processo de construção e transformação ao longo
do tempo. É como um tecido de relações na qual cada parte recebe e confere autenticidade.
Neste contexto, a estratigrafia permitiria identificar esse complexo tecido e a compreender
como ocorre a perda da autenticidade. Segundo a descrição de Doglioni (1997, p.207 tradução livre da autora):
O contexto dessas relações é chamado de estratificação, objeto de estudo da estratigrafia. Por
isso, esta pode corretamente ser utilizada como instrumento voltado não tanto para reconhecer a
autenticidade, quanto para descrever e interpretar as relações sobre as quais a autenticidade, assim
entendida, baseia-se. [...]. Entre estratigrafia e autenticidade pode-se instituir uma ligação funcional.27

A estratigrafia é, dessa maneira, útil ao restauro e permite avaliar quais intervenções
contribuirão com a autenticidade da matéria transformada pelo tempo e quais provocarão

KÜHL, 1998, p. 216).
Ainda segundo Kühl (2010, p. 302), a autora Choay também mostra dificuldade em se trabalhar com a palavra
autenticidade, que sempre deve estar articulada a outros temas.
26 Em sua obra “O Culto Moderno dos Monumentos” (1903), o respeito pelo “valor de antiguidade” embasava a tutela
dos monumentos, fugindo à praxis da unidade de estilo e buscando a preservação das várias estratificações e marcas da
passagem do tempo (KÜHL, 2009, p. 63).
27 “Il contesto dei rapporti tra le parti edilizie è detto anche stratificazione, e costituisce l’oggetto di studio della stratigrafia.
Perciò questa può a buon diritto essere utilizzata come strumento rivolto non tanto a riconoscere l’autenticità, quanto
a descrivere e interpretare le relazioni sulle quali anche l’autenticità, comunque intesa, si fonda. [...]Tra stratigrafia e
autenticità si può dunque istituire un collegamento almeno funzionale” (DOGLIONI, 1997, p.01).
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consequências negativas. Ela é também um estudo que irá identificar os sinais e áreas em
que se deve ter maior cuidado e, assim, regular as atividades do canteiro de obras e reduzir
riscos. A estratigrafia funciona, portanto, como uma espécie de sistema de gestão dos
dados de projeto.
Esta gestão passará, então, a ter uma dupla responsabilidade com relação à estratigrafia: a
de reconhecimento e conservação dos traços (para que se evite danificá-los inutilmente)
e a de documentação e interpretação dos mesmos (para que se possa contribuir para o
enriquecimento do conhecimento histórico e dos significados da edificação).
Tudo isso irá contribuir no julgamento sobre a qualidade da obra, pois, como assinalou
Carbonara (1997, p.477), para bem julgar um restauro é necessário considerar o processo,
um balanço entre aquilo que o edifício era antes da intervenção e aquilo que se tornou,
diferentemente de uma obra nova que se baseia unicamente no êxito funcional e figurativo28.
Não podemos ignorar que o respeito absoluto em uma obra de restauro é praticamente
impossível. Uma homogeneidade conservativa dificilmente será sutentável e praticável na
grande parte dos casos. Qualquer intervenção cuidadosa leva a modificações físicas ou
de leitura, o que faz com que seja desejável um mapeamento de unidades estratigráficas
que contenha uma qualificação, isto é, que assinale aquelas que forem consideradas
fundamentais e, assim, garanta a sua sobrevivência.
Como afirmou Doglioni (2008, 2002), os traços/sinais não são distribuídos
homogeneamente e não são equipotênciais29. É necessário que os traços fundamentais
sejam conservados com atenção e que construam um “mapeamento dos sinais a serem
protegidos”. Isso não significa abandonar à própria sorte os traços incertos e ilegíveis. Estes
poderão ser indagados mais profundamente durante as obras de restauro ou processos
analíticos mais pormenorizados.

28 Infelizmente, no geral, não é possível fazer esse tipo de avaliação porque a maioria dos projetos de restauro divulgada
não apresenta um exame do edifício tal como era antes. Tais projetos detêm-se apenas na descrição da intervenção em
si e concedem pouca atenção ao preexistente, como bem constatou Kühl (2009, p.57).
29 “Ma, come già detto, le tracce non sono distribuite sulla fabbrica in modo equipotenziale, e mentre alcune hanno
una elevatissima capacità di risoluzione, a volte concentrata in limitati punti di contatto tra unità, altre sono già confuse
e risultano illeggibili senza ricorrere a forti contributi interpretativi. É necessario che le tracce fondamentali vengano
conservate attentamente, e perciò la mappatura dei segni al contatto tra unità si presta a diventare la “mappa dei segni da
proteggere” (DOGLIONI, 2002, p.119,120).
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O projeto deve respeitar os traços que possuem dados e capacidade narrativa, o que
permite que interpretações ainda sejam possíveis depois da intervenção, mas não no
sentido de transformar as paredes em mapeamento didático. Para isso, técnicas modernas
podem ser usadas, como imagens virtuais na frente da obra, e, assim, pode-se poupar os
edifícios de falsificações desnecessárias.
Aliás, com relação a este ponto, a posição de Doglioni está alinhada com o conceito
de legibilidade estratigráfica, abordado por Quendolo (2006, p.14). Segundo a autora, a
legibilidade estratigráfica, ou seja, o controle necessário à fruição estética de um complexo
pluriestratigráfico, não deve selecionar uma fase em detrimento de outra, mas deve
servir como meio para identificar os modos de se implantar a conservação do potencial
informativo da arquitetura.
Na verdade, até mesmo a intervenção que tem como objetivo a máxima conservação
deverá lidar com o problema da modificação causada por intervenções necessárias ou
para garantir a conservação física da matéria (consolidação, limpeza etc.), ou, ainda, para
tornar aceitável, do ponto de vista da experiência estética, o contexto pluriestratigráfico.
Impossível excluir do campo da conservação a experiência estética30 (QUENDOLO, 2006,
p. 14).
Assim, conforme exposto no item 4.1, a conservação integral, apesar de ter o mérito de
conservar a leitura dos dados materiais, pode ter a desvantagem de, como impostação
teórica, propor a conservação indiscriminada de qualquer tipo de traço material, mesmo
que a configuração final da obra seja conflituosa.
Além disso, Doglioni (1997, p. 211) sustenta que a estratificação tolera perdas de quantidade
da matéria, pois os dados materiais podem ser conservados mesmo que aconteçam adições
parciais ou destruições. Posicionamento este que nega o que a conservação integral insiste
em afirmar sobre a conservação total da matéria ser condição necessária à manutenção do

30 De acordo com Quendolo (2006, p.14-15 - tradução livre da autora): “Experiência onde o importante não é o juízo
estético, enquanto instrumento de seleção em função da subtração de matéria para configurar estruturas melhores – “a
imagem de verdadeira beleza” – a frente de um determinado código formal [...]. Deste ponto de vista, o problema da
beleza não se refere a um código estético que consagra a diferença entre aquilo que é belo ou feio, uma prevalência de
valores formais sobre aqueles de testemunho; mas a consideração de que o fim de transmição do “potencial informativo”
deve ser confrontado também com a dimensão da beleza, uma dimensão que, na base de uma “psicologia naturalística”,
vê aquilo que chama a atenção e rende prazeroso o conteúdo”.
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dado estratigráfico31. Haja vista que a própria estratificação sobrevive a ciclos de erosão
e acúmulo. Isso se opõe aos argumentos que condenam a obra de restauro por produzir
intervenções incompatíveis com a conservação total da matéria, devido a finalidades de
ressarcimento da configuração.
Neste sentido, a estratigrafia leva a conservação a não temer todas as intervenções,
destrutivas ou construtivas, como as intervenções de restauro, e, assim, contribui, em
parte, para superar a distância que existe entre as duas posturas (DOGLIONI, 1997; 1999).
A prática da estratigrafia também traz algumas consequências para o arquiteto que restaura
ao repercutir, de alguma forma, em sua mentalidade e fazer com que tenha muito mais
responsabilidade. A consciência e prática de registrar objetivamente as consequências dos
seus atos sobre a matéria fortalecem não apenas a parte técnica, mas também a ética do
restaurador, que, assim, ficará menos vulnerável a preconceitos ou definições ideológicas
(DOGLIONI, 1997, p.213).
Ainda segundo Doglioni (1997, p.213), a compreensão estratigráfica e sua conexão com a
autenticidade da obra fará com que haja intolerância para com projetos homogeneizantes,
que busquem, por exemplo, o antigo esplendor da obra. Sobre este aspecto ainda, o autor
complementa:
Mas, não por isso [o arquiteto] deverá renunciar a ser, propriamente, restaurador, e abdicar da
consciência de que a sua obra se traduzirá em permanentes erosões, adições, alterações. Será levado
a procurar novos caminhos, a refinar os modos de agir, cujo resultado incisivo sabe ser decisivo.32
(DOGLIONI, 1997, p.213 - tradução livre da autora)

A Mínima Intervenção e a Distinguibilidade, princípios fundamentais do restauro,
também se beneficiam da análise estratigráfica33. Quanto ao primeiro princípio (da

31 Para esclarecer este ponto ver trecho selecionado que se contrapõe ao pensamento aqui desenvolvido: “Ne deriva che
ogni forma di discriminazione esercitata con il restauro produce un’erosione irreversibile di questa complessità, minandone
la stessa struttura e la possibilità di una sua comprensione. In altri termini dovrebbe essere consequenziale pensare alla
stratificazione e alle tracce che la rendono riconoscibile come ad una sorta di plusvalore e non come ad un disvalore da
emendare o da correggere” (TRECANNI, 2002, p.134, grifo nosso).
32 “Ma non per questo dovrà rinunciare ad essere, appunto, restauratore, e alla consapevolezza che la sua opera si tradurrà
in permanenze, erosioni, apporti, alterazioni. Sarà portato a cercare nuove vie, e ad affilare i modi del suo operare, la cui
incisività sa poter essere decisiva.”(DOGLIONI,1997, p.213).
33 A Mínima Intervenção porque o objeto não pode ser desnaturado como documento histórico e imagem figurada,
devendo-se respeitar as suas várias estratificações. A Distinguibilidade porque a restauração é vinculada às ciências
históricas. Ela não propõe que o tempo seja reversível e não pode induzir o observador ao engano, além de dever
documentar a si própria (KÜHL, 2009, p. 78).
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Mínima Intervenção), os danos provocados na estratigrafia por uma restauração podem
ter seu impacto calculado a partir do momento em que ele é localizado na topografia da
estratificação e são definidos os modos de contato34, o que, por sua vez, deve levar a uma
intervenção muito mais cuidadosa.
Para o arquiteto Doglioni (1997, p.208 – tradução livre da autora), cada elemento ou
ligação que forma a estratigraficação pode ser modificado por uma intervenção:
a. Quanto à sua existência, pois ele pode ser mantido ou perdido;
b. Quanto à sua legibilidade/acessibilidade, porque pode tornar-se mais legível ou ser
recoberto e tornar-se inacessível ao olhar;
c. Quanto à sua plenitude (pode ser em parte mantido e em parte perdido);
d. Quanto à sua evidência e clareza, enquanto pode ser alterado em modo tal a resultar
ambíguo e equivocado;
e. Enfim, quanto à sua capacidade de transmitir de modo imediato e natural, forma e
processos com uma eloquência e uma força que não estão confinados apenas à leitura
estratigráfica e o levam a adquirir também outros significados35·.
É notório que, quando existe um “mapa dos sinais a serem protegidos”, haverá um maior
respeito pelos traços fundamentais, portadores de dados, que deverão ser salvaguardados
de modo especial, o que ajuda a evitar os tipos de modificações acima citadas.
Neste sentido, Doglioni (2002, p.119) propôs que a análise estratigráfica, durante o
mapeamento das UEs em campo, incluísse uma caracterização qualitativa das margens

34 “Per modo intendiamo l’insieme di modalità con cui vengono realizzate le opere, ma in particolare il tipo di contatto
che si realizza tra l’unità positiva o l’interfaccia prodotta dall’azione di restauro e il contesto stratificato entro cui l’azione
viene svolta. Ci accorgeremo allora che molte scelte e interventi, dovute a diverse motivazioni – strutturale, di conservazione
della materia, di integrazione, di messa in luce di parti – a prescindere da una valutazione di legittimità, possono avere
conseguenze stratigrafiche limitate o elevate a seconda del modo e del luogo in cui vengono attuate” (DOGLIONI,1997,
p.212).
35 “Sotto il profilo stratigrafico, ciascun elemento o nesso che forma la stratificazione può essere variamente modificato
da un intervento: a) in ordine alla sua esistenza, in quanto può essere mantenuto o perduto; b) alla sua leggibilità/
accessibilità, perché può essere reso maggiormente leggibile, oppure ricoperto e reso inaccessibile alla vista; c) in ordine alla
sua completezza (può essere in parte mantenuto e in parte perduto); d) in ordine alla sua evidenza e chiarezza, in quanto
può essere alterato in modo tale da risultare ambiguo ed equivoco; e) infine, in ordine alla sua capacità di trasmettere in
modo immediato e naturale accaduti, forme, processi, con una eloquenza ed una forza che non sono confinabili entro la sola
lettura stratigrafica, e lo portano ad acquisire anche altri significati” (DOGLIONI,1997, p.208).
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das superfícies visíveis. Haveria, então, um mapeamento dos diversos tipos de borda, de
interface ou de limite de visibilidade e uma correspondente qualificação das superfícies,
assinalando os dados observados através de hachuras aplicadas ao levantamento da
superfície examinada.

Figura 10: Parte da legenda para o levantamento estratigráfico-construtivo, com os símbolos gráficos para a anotação do
tipo de borda e de superfície. Fonte: DOGLIONI apud ALAGNA, 2008, p.105

Assim, o princípio da Mínima Intervenção seria respeitado e, indo além, para se transformar
em Mínima Intervenção com Qualidade; ou seja, a intervenção, quando necessária, além de
respeitar os vários estratos, agiria no sentido de não danificar a legibilidade estratigráfica.
Quanto ao segundo princípio (o da Distinguibilidade), as ações tornam-se naturalmente
reconhecíveis através de dispositivos práticos fornecidos pela própria estratigrafia.
Tais dispositivos serão abordados no próximo item. O método estratigráfico permitirá
um reconhecimento futuro das intervenções, positivas (de acréscimos) e negativas (de
retiradas), que compõe a obra de restauro.
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4.1.2 Sobre a legibilidade estratigráfica no projeto de restauro
Uma das questões desenvolvidas e divulgadas por Doglioni diz respeito ao reconhecimento
e preservação dos diferentes estratos em superfície. Isto implica em não alterar ou cobrir
completamente as bordas e as interfaces negativas presentes nos pontos de contato e
também em reduzir ao máximo a formação de bordas verdadeiras, preferindo a formação
de bordas falsas (que assumiriam a forma do elemento pré-existente ao aproximar-se do
mesmo)36.
As intervenções generalizantes e homogeneizantes, como substituições completas do
reboco e juntas de tijolos devem ser evitadas, porque elas acabam cobrindo completamente
as leituras de bordas.

Figura 11: Imagem do antes e do depois do restauro do muro do jardim do Convento de Santi Cosma e Damiano Veneza. A reintegração das lacunas foram realizadas com tijolos recuperados sem danificar o existente, através da borda
falsa e sem cobrir as juntas de tijolos pré-existentes.

Estas ações também contribuem para tornar mais nítidas as intervenções de retirada e
acréscimo, muitas vezes necessárias em obras de restauro (DOGLIONI, 2002, p.117; 2008).
Basta pensar na possibilidade de estratos submersos revelarem estruturas construtivas,
decorativas, de elevada qualidade que não demandarão vastas intervenções integrativas.
Considera-se, então, a possibilidade de exprimir um juízo crítico que comporte uma

36 Para relembrar conceitos de tipos de bordas, ver Capítulo 2 – item 2.3.
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seleção, ou seja, uma demolição de partes para valorização das características peculiares
de um edifício. Contudo, deve estar claro a todo o momento o que e a favor do que se
perde. Assim, a ação destrutiva deve ser ponderada, projetada e, se possível, documentada
estratigraficamente. Aconselha-se manter sobre a obra traços dessa demolição (interfaces
negativas ou outros testemunhos)37.
Existe também o caso oposto, isto é, quando a partir da interface negativa é possível
reconstruir ou reintegrar uma parte perdida. Para Doglioni (2002, p.117), essa escolha
não é rejeitada desde o princípio, mas deve ser realizada depois de uma atenta valorização
dos fatores caso a caso, como mais uma demanda da estratigrafia com relação ao restauro.
Esta ação não pode destruir ou prejudicar o traço sobre o qual se baseia a hipótese
reconstrutiva, ao invés, ela deve conservá-lo e mantê-lo visível de modo a permitir a
interpretação na qual a decisão se baseou. Isso comporta, por exemplo, utilizar a borda
falsa na parte que pretende reconstruir a interface negativa que testemunha a demolição,
mantendo o reconhecimento do ponto de contato. As técnicas de conexão entre a parte
antiga e a nova devem ser oportunamente escolhidas e adaptadas.

Figura 12, 13 e 14: Reconstrução por anastilose de partes perdidas da Catedral durante um terremoto na cidade de
Venzone/ Itália. O projeto recolocou as peças na posição em que as mesmas estavam antes da deformação causada pelo
terremoto e, para isso, utilizaram-se da borda falsa e mantiveram o ponto de contato onde se lia a forma do colapso.
Fonte: DOGLIONI, 2008, p. 360.

Todavia, ao se privilegiar as micro-histórias, corre-se o risco concreto de perder a unidade
arquitetônica de vista e de não reconhecer mais o seu conjunto. Por isso, é preciso sempre
que o arquiteto se pergunte: onde está o centro de beleza deste edifício?

37 Segundo Brandi (2004, p. 71), do ponto de vista histórico, é legítima a conservação da adição, enquanto que a
remoção deve sempre ser justificada e, em todo o caso, deve ser feita de modo a deixar traços de si mesma e na própria
obra.
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Para muitas arquiteturas, os sinais formados pelo tempo e pela ação humana são
determinantes para o caráter do edifício e para aquilo que é percebido como sendo a sua
beleza. A instância histórica se sobrepõe à instância estética. Esta sobreposição pode ser
vista num caso em que, por exemplo, seria considerada melhor uma apreciação de uma
janela emparedada (que revelasse que um dia deixou de ser usada) do que simplesmente
a opção por reabri-la.

Figura 15 e 16: Uma janela pode ser bonita
mesmo emparedada - Igreja de Bonnieux
/Provença e lateral de uma casa a Feltre.
Fonte: DOGLIONI, 2008, p.82.

Em outras arquiteturas, existe uma energia que clama pela integridade, pela plenitude
figurativa. Quanto mais a arquitetura é projetada e construída com base nas ordens e
canônes, maior será a tendência do restauro em reunificar aquilo que corre risco
de permanecer desmembrado e incompreensível. Mas, para isso, ele esconderá
conscientemente, sem cancelar, os traços que se revelam, conforme será demonstrado nos
estudos de caso, item 4.2.
Assim, é possível, esquematicamente, classificar os edifícios em dois grupos (DOGLIONI,
2008, p.202-203; 2002, p.115).
·· No primeiro grupo, o caráter dos edifícios prevalece na materialidade e são os casos
em que a estratigrafia em geral é mais bem aplicada. São arquiteturas que exaltam a
própria materialidade tectônica, exibem seus músculos. Como exemplo, as arquiteturas
de Fortes ou, simplesmente, edifícios sem reboco. Nestes casos específicos, a mudança
será a menor possível, pois, procura-se conservar os traços da estratificação no estado
em que aparecem.
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·· No segundo grupo, degradação, estratificação e matéria são panos de fundo em
respeito à homogeneidade da superfície e unidade da configuração arquitetônica.
Nestes edifícios, a estratigrafia encontra maiores dificuldades aplicativas e alcança
resultados limitados e parciais. Como exemplo, um edifício neoclássico perfeito ou até
mesmo um edifício hiper-restaurado, com todas as suas superfícies homogêneas. Nestes
casos, haverá uma atenuação da confusa heterogeneidade visual, pois se manipulam e
selecionam-se estratos, privilegia-se uma imagem e colocam-se as outras em segundo
plano. Estas seriam, então, ações de maior risco para a conservação dos dados materiais.
É evidente que existe uma zona intermediária entre os dois grupos, com edifícios contendo
as duas características, mas, cujo caráter será reconduzido esquematicamente a um desses
dois grupos.
Assim, o restauro deve exercitar um projeto de legibilidade estratigráfica em respeito a
este caráter, que não deverá ser radicalmente alterado, ou seja, o edifício não deverá passar
do primeiro para o segundo grupo ou vice-versa (DOGLIONI, 2008, p. 202; 2002, p.116).
Não é porque o edifício foi investigado estratigraficamente, conforme exposto nos capítulos
2 e 3, que necessariamente isso irá se refletir na sua imagem final. Muitas arquiteturas não
“querem” ser lidas como construção. Cada uma tem um modo de propor ou de negar sua
própria materialidade e, portanto, de fornecer ou excluir a possibilidade de conhecimento
de sua estratificação.
De certa maneira, isso já havia sido observado pelo restaurador Umberto Baldini em 1978,
quando publicou o primeiro volume de “Teoria del Restauro e Unità di Metodologia”38:
Suficiente mencionar o péssimo costume (disfarçado de afã histórico e documental) de destroçar
muros e rebocos em busca de estruturas mais antigas e de deixá-las a vista como extraordinários
tesouros39. (BALDINI, 1982, p.69 - tradução livre da autora)

38 O livro possui um segundo volume, publicado em 1981. O primeiro volume, como colocado pelo autor, reúne
um trabalho desenvolvido ao longo de 30 anos, incluindo a experiência do restauro do Crucifixo de Cimabue (na
igreja de Santa Croce em Florença), sintetizados em uma teoria e uma proposta de metodologia para as atividades de
conservação e restauro, não como algo fechado, mas como algo para ser discutido. O livro está repleto de exemplos
práticos e discussões que vão desde as pinturas e afrescos ao restauro arquitetônico, passando pelo restauro do ouro e
pelas decorações em madeira. Umberto Baldini é professor da Università degli Studi di Pisa, presidente da Università
Internazionale dell’Arte de Florença. Foi diretor do Gabinete de Restauro junto à Superintendência das Galerias de Arte
de Florença, diretor entre 1970 e 1983 do Opficio delle Pietre Dure de Florença e, entre 1983 e 1987, do Istituto Centrale
per il Restauro de Roma.
39 Basti citare la pessima abitudine (scambiata o gabbata, ahimé!, per storia e documento) di sbranare muri e intonaci alla
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Baldini não contesta o valor da investigação arqueológica, mas, de acordo com o autor, ela
não deve alterar negativamente uma obra. Muitas vezes não é aconselhável a coexistência
de duas realidades e as investigações devem ser apenas documentadas e encobertas.

Figura 17 e 18: Exemplos de mau emprego do método estratigráfico no projeto de restauro e que deixa à vista fragmentos
de estruturas mais antigas. Para Baldini, esse tipo de atuação é arbitrário, dando como solução definitiva o que deveria
ser uma inspeção arqueológica. Segundo o autor, esses fragmentos poderiam ter sido fotografados, documentados e
novamente encobertos. Fonte: BALDINI, 1982, p. 146 e 154.

Umberto Baldini constatava que um procedimento semelhante só seria justificável quando
o contexto não possuísse um desenho espacial definido ou quando sua volumetria fosse
determinada por vãos e paredes que não agregassem um caráter decorativo determinado.
Pensamento este que se identifica com aquele de Doglioni segundo o qual se deve separar
os edifícios em dois grupos para facilitar a conduta de projeto.
A legibilidade estratigráfica constitui, assim, um tema específico do restauro, ligado à
contribuição que a estratigrafia fornece ao caráter de uma arquitetura e ao seu estado. As
ações sobre as superfícies têm importante papel na legibilidade, inclusive quando se pensa
em cancelar os efeitos da degradação.

ricerca archeologica di vecchie strutture da mettere subito in vista come se fossero straordinari tesori (BALDINI, 1982, p.
69) .
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Figura 19: Neste caso, Baldini pensa ser correto e aceitável deixar visíveis
os fragmentos da “bifora michelozziana” encontradas na parede externa
defronte ao claustro. Estes seriam importantes elementos arquitetônicos
que não atrapalham o existente. Florença, Igreja de San Marco. Fonte:
BALDINI, 1982, p. 150.

Segundo Quendolo (2006, p. 17), as experiências com análise estratigráfica contribuíram
com o tema da degradação no âmbito da disciplina do restauro ao enriquecer tal tema com
alguns pontos de vista. Neste contexto, a pesquisa e atribuição de significado aos sinais da
degradação não as consideram apenas como indícios de uma decadência material, mas
como meio efetivo e indispensável de pesquisa, indícios reveladores dos processos de
construção e transformação da obra. A decadência também produz conhecimento40.
Nos casos em que a degradação revelou estratos de edificações, deve-se refletir sobre a
natureza desta degradação, no que ela retirou da obra e no que ela conferiu a obra, e,
assim, colocar no prato da balança o reaparecimento de outros tempos da construção. Isto
tem uma relevante implicação no projeto de tratamento dos efeitos desta degradação,
que em vez de serem cancelados serão atenuados, revelando de forma casual as diversas
narrativas interrompidas (DOGLIONI, 2008, p. 204; 2002, p.116, grifo nosso).

Figuras 20 e 21: Exemplo negativo de
tratamento de lacuna gerado por degradação.
Na primeira foto o Palácio dos Accoliti
em Verona anos antes da intervenção e, na
segunda imagem, o resultado que optou
por deixar a vista apenas o material nobre
e por recobrir o restante. Atitude que tira o
interesse das superfícies conservadas, que
foram isoladas e privadas de relação com o
novo contexto. Fonte: DOGLIONI, 2008,
p.204

40 Por esse motivo, para Torsello (1988, p. 23-31), isto leva a uma relação com as degradações que segue mais num
sentido de se atenuar os sinais do que o de cancelar os mesmos. As causas da degradação são combatidas, conservandose, no entanto, os seus efeitos ou, ao menos, atenuando-os.
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O tratamento deve ser orgânico, contrário ao modo episódico, seletivo, ostensivo de
trechos separados do contexto, ou seja, o voyerismo estratigráfico que normalmente se faz.

Figuras 22 e 23: Palácio Lanfranchi, Pisa / Itália e casa em Budapeste. Exemplos de intervenção que querem que o
edifício mostre sincronicamente as suas várias fases construtivas. Fonte:TRECCANI, 2000, p.49 e CARNONARA, 2004,
p.95.

Neste sentido, as “janelas estratigráficas”, interpretadas como ensaios em profundidade
para expor elementos arquitetônicos ou traços de superfícies mais antigos, além de terem
sido criticadas por Baldini, também são por Doglioni (2008, p.219). Segundo este último,
elas não representam o êxito de uma erosão provocada pelo tempo ou pela degradação e,
muitas vezes, não constituem nem mesmo a interface de um corte intencional, produto
da ação de prospecção, mas, sim, a reconstrução simulada de um perímetro escavado,
através da formação de novas bordas. Estas bordas que formam o contorno das janelas
estratigráficas têm uma natureza arbitrária e contraditória: são interfaces negativas que
afetam o revestimento e, ao mesmo tempo, formam bordas verdadeiras, de um tipo que
nunca se encontra na lógica construtiva do edifício.
Atualmente, o arquiteto Francesco Doglioni desenvolveu propostas para que as superfícies
que revelam estratigrafias continuem propiciando essa leitura, minimizando possíveis
efeitos negativos na composição da obra como um todo. O autor propõe (2008, p. 205)
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Figura 24: Nesta construção
veneziana, percebe-se a argamassa
de espessura elevada com janelas
para visualização da construção
em pedra. Fonte: DOGLIONI,
2008, p. 168

Figuras 25, 26 e 27: Exemplo refinado de como foram mostrados fragmentos emblemáticos de épocas anteriores de uma
casa em Treviso/ Itália. Fonte: DOGLIONI, 2008, p. 203

uma mudança sutil no aspecto cromático da superfície com limpezas não incisivas e
veladuras transparentes que deixam entrever o “tecido” da construção. A articulação da
matéria é mantida, o que permite reconhecer uma verdadeira borda ou interface.

Figura 28, 29, 30 e 31: Um dispositivo para manter a legibilidade, mesmo que atenuada, da fachada e suas articulações
construtivas, sem renunciar a uma reunificação cromática. Um reboco a base de cal com parcial poder de cobertura foi
aplicado no Convento de San Cosmo e Palazzo Barbaro (Veneza). Fonte: DOGLIONI, 2008, p. 205 e 206.
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A questão é muito bem colocada por Quendolo (2006, p. 17), que afirma não se tratar de
adaptar um contexto às escolhas figurativas do projetista, mas procurar não fazer com que
alguns sinais do homem e do tempo sejam percebidos como sinais de abandono ou falta
de cuidado. A estrada da conservação é como uma tensão entre a permanência da matéria
em si e as ações sobre a mesma, suas fragmentações, sua descontinuidade, para tornála agradável, de saberes materiais e de poesia, que não necessariamente estão ligados à
plenitude e à unidade.
Isso nem sempre leva a procurar a plenitude formal como êxito da intervenção e, assim,
buscar modos para enfrentar as fragmentações, a descontinuidade, as lacunas e também
encontrar meios e técnicas para tornar tais condições aceitáveis. Esta é uma posição que
se torna um desafio dentro do campo do Restauro, constrastando com objetivos de ordem
estético-arquitetônicos correntes e indo contra o senso comum.
Para Beatriz Kühl (2009, p.233), os sinais do tempo são cada vez menos apreciados na
atualidade, o que causa renovação e pasteurização de superfícies. Porém:
[...] Deve-se lembrar que o objetivo de uma restauração não é oferecer uma imagem do passado
facilmente consumível, simplificada de forma grosseira, para se tornar mais palpável ao gosto
massificado. É, ao contrário, respeitar e valorizar toda a riqueza das diversas estratificações da
história, também com o objetivo de educar.

Vê-se, então, que se deve fazer uma escolha: um edifício que fala, conta múltiplas histórias,
ou um edifício mudo, monotônico?

4.2 Estudo de Casos
A manipulação da matéria e, por tanto, dos dados estratigráficos por parte do arquiteto,
pode ser verificada de diversas maneiras segundo os critérios de projeto estabelecidos
em função do valor que se atribui aos dados estratigráficos, ou seja, há que se pensar no
peso das instâncias estética e histórica em cada caso. Conforme Cesari Brandi (2004, p.85):
“É, em suma, sempre um juízo de valor que determina a prevalência de uma ou de outra
instância na conservação ou na remoção das adições.”
Assim, os trabalhos apresentados nesta dissertação têm como critérios de projeto não
apenas o respeito pelos dados materiais da estratigrafia, mas a sua legibilidade. Isso implica
em considerar o caráter - o centro de beleza do edifício - e a experiência do ser humano
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frente a uma arquitetura estratificada, ou seja, a sua percepção de materialidade (cores,
texturas, formas), a sua experiência e legibilidade dos espaços e o conhecimento sensível
ligado ao passar do tempo e à memória.
Ao encarar o centro de beleza dos edifícios e avaliar o que é importante que o ser humano
vivencie, o projeto será induzido a dizer como irá se comportar com relação a esta
estratificação. Deve dizer se quer confirmá-la no estado ao qual chegou, acrescentar mais
estratos, reduzi-la em parte e como fazê-lo. O projeto deve ainda planejar a imagem e as
mudanças físicas à luz de uma nova legibilidade – maior, idêntica ou menor – com relação
aos dados existentes e àqueles que a nossa obra está acrescentando.
Antes de se começar o estudo de casos, deve-se deixar clara a questão relativa ao caráter
do edifício. A exposição dos casos seguirá a divisão das edificações em dois grupos
(conforme previsto no item 4.1.2) e serão apresentados seguindo a ordem daquele
primeiro grupo para o segundo: daqueles onde a instância histórica se manifesta com mais
força - acompanhados por uma “aceitação” da instância estética naquilo que diz respeito
aos os sinais da passagem do tempo - absorvidos com naturalidade pela figuratividade
da obra, passando por casos intermediários, até chegar naqueles em que o que prevalece
é a instância estética, a unidade da configuração arquitetônica. Nestes últimos casos,
de acordo com Brandi (2004, p. 83-84), o acréscimo reclama a remoção. Entretanto, a
instância histórica nunca estará de todo ausente, pois há de se ter sempre o cuidado com o
registro, a documentação das ações de adição ou retirada.
O primeiro deles, pertencente ao primeiro grupo, é o antigo Matadero Legazpi41 em
Madri, projeto de restauro de 2006 realizado pelos arquitetos Arturo Franco e Fabrice Van
Teslaar. O matadouro é um complexo de edifícios que estava abandonado há trinta anos e
o projeto piloto deu-se na Nave 17C.

41 O matadouro e mercado de gado foram projetados por volta de 1907 e construídos apenas na segunda década do
século XX, por Luis Bellido (arquiteto municipal). Tanto o matadouro como o mercado eram estruturados em torno
de um conjunto de pavilhões dedicados a diversas funções e serviços. Nos anos 80, a pequena cidade projetada caiu no
abandono e esquecimento, pois o matadouro foi transferido para a periferia da cidade. Há alguns anos a prefeitura de
Madri quis transformar este complexo deteriorado em um centro cultural de vanguarda. Ver: FRANCO (2011) e http://
www.mataderomadrid.org/una-nueva-arquitectura-para-los-nuevos-tiempos.html.
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Figura 32: Acesso ao edifício. Fonte: FRANCO, 2011, p. 29

Figura 33: Implantação e planta baixa da Nave 17C. Fonte: FRANCO, 2011, p. 28

Os arquitetos identificaram desde o início que o melhor a se fazer era respeitar o estado
de ruína do edifício, potencializando seus valores e não somente a intervenção42. Optaram
por uma não atuação sobre os estratos, agindo por sobreposição.
Segundo o arquiteto Arturo Franco (2011, p. 28), o que se pretendeu, voluntariamente, foi
manter os cortes pré-existentes produzidos nos muros. Os isolamentos de cortiça aparecem
em alguns pontos e tornam-se testemunhas de sua história frigorífica, sem complexos.
Qualquer testemunha do processo permaneceu sem alterações. Neste caso, vê-se presente
o respeito pela estratigrafia, sem que se tenha feito uso sistemático de aparatos de leitura
e controle estratigráfico.

42 Alguns casos, como no Matadero Legazpi, apesar de os responsáveis pelo restauro não terem feito uso dos
instrumentos de controle estratigráfico como explicitado nos capítulos anteriores, eles atribuem valor aos dados
estratigráficos e manifestam como isso pode enriquecer um projeto.
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A sobreposição dos novos estratos aparece com muita força. Em algumas ocasiões, pesada
e segura, em outras, transparente e frágil, conforme observado nas imagens.

Figuras 34, 35, 36, 37, 38 e 39: Vistas internas. Fonte: FRANCO, 2011, p. 30-35.
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Figuras 40 e 41: Vistas internas. Fonte: foto de LARA MELO SOUZA

Os autores do projeto justificam o partido da intervenção no trecho da entrevista em
artigo da arqueóloga portuguesa Maria Ramalho (2008, p.29):
(…) Estabeleceu-se um diálogo constante entre o novo e o antigo, sem os misturar, juntos, mas não
confundidos. Estas duas linguagens mostram-se e olham-se de perto, com o novo a potenciar o valor
do antigo e o antigo a potenciar o valor do novo. Duas posturas confrontadas, manifestadas ambas
na sua máxima crueza.
(…) utilizamos materiais procedentes diretamente da indústria, sem qualquer transformação,
de medidas estandardizadas. (…). Um mundo de materiais industriais carregados de densidade
capaz de estabelecer uma comunicação aberta com o velho, com o antigo, alcançando ambos a sua
expressividade máxima.

Esse caso remete a mesma postura adotada por Doglioni em uma das partes do antigo
complexo do Convento de San Paolo43, em Parma (Itália), obra na qual também foram
reduzidas ao máximo as intervenções, tanto as conservativas como as de restauro sobre a
matéria estratificada44.
Em um primeiro momento isso poderia soar como uma atitude cômoda de congelamento,
mas o próprio Francesco Doglioni (2002, p. 121 – tradução livre da autora) justifica:

43 O projeto é de 1995 e foi feito por F. Doglioni, Stefano Maestri e Stefano Valenti. O desenvolvimento dos trabalhos de
canteiro e também das observações estratigráficas foi conduzido por Paola Squassina. As intervenções ocorreram na
torre alto-medieval (X-XI sec.) inserida dentro do convento de San Paolo, porque ela passou a fazer parte do percurso
museal da Pinacoteca Stuard. Local até então ignorado, havia sido levemente alterado por períodos de mudanças, o que
permitiu a conservação de grandes fragmentos de arquitetura antiga, mutilados, mas intactos.
44 Para uma melhor compreensão das intervenções conduzidas, ver Doglioni (2008, 2002, 1999b).
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Figuras 42, 43 e 44: As ”ruínas internas” da torre do convento de San Paolo (Parma), com a escada sobre arcos
parcialmente fechada por um muro. Fonte: DOGLIONI, 2008, p. 285

[...] nestes casos significa deixar que a carga expressiva e documentária de um testemunho construído,
sobretudo quando já forte e explícito, possa continuar a emanar-se inalterado. Percebemos que esta
é uma opção aplicável em um número limitado de situações, uma vez que requer a convergência de
múltiplos fatores e a presença de condições que a permitam45.

As intervenções necessárias para a passagem dos visitantes foram separadas fisicamente
da matéria antiga, com a qual se procurou um contato “a seco”, não invasivo e sempre
removível: a escada de metal que sobe para o ambiente da torre é apoiada sobre a antiga,
que havia perdido os degraus. Tudo isso permitiu que os degraus não fossem reconstruídos,
não invadindo as ruínas da antiga sala, que as superfícies murárias não fossem restauradas
(houve apenas uma consolidação das partes soltas) e até que acúmulos de detritos (telhas,
tijolos, pedras) fossem deixados sobre o pavimento.

Figuras 45, 46 e 47: Antiga escada sem os degraus e a colocação da nova escada em metal apoiada “a seco”. Fonte:
DOGLIONI, 2008, p. 286.

45 “[...] in questi casi significa lasciare che la carica espressiva e documentaria di una testimonianza costruita, soprattutto
quando già forte ed esplicita, possa continuare a sprigionarsi inalterata. Teniamo conto che si tratta di una scelta applicabile
in un numero limitato di situazioni, in quanto richiede la convergenza di più fattori e la presenza di condizioni che la
consentano”.
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A legibilidade estratigráfica não teve auxílio de reconstruções, subtrações ou seleções.
A escada pôde ser removida sem impacto sobre a estratificação inicial. Os estudos
estratigráficos geraram painéis gráficos que fornecem aos visitantes interpretações sobre
a construção que percorrem. Este é um contexto em que a relevância das exigências de
decoro resultaram secundárias com relação à possibilidade de sentir a “aura” do lugar ou,
da forma como expõe Doglioni (2008, p. 288 – tradução livre da autora): “provar aquela
sutil emoção do contato direto e imediato com a profundidade do tempo”.
A Igreja de San Marcello, em Feltre (Itália), também nunca teve uma fase unitária de
configuração arquitetônica46. Ela apresenta-se como soma de elementos heterogêneos,
ainda que esta condição tenha sido atenuada pela argamassa do século XIX. Durante
ensaios estratigráficos na década de 80, descobriram-se pinturas. Nos anos de 1990 foi
retirado o reboco do século XIX, o que permitiu que o atual restauro47 fizesse uma leitura
estratigráfica das superfícies visíveis. Os afrescos estavam lacunosos e apresentavam
diferentes períodos de criação.

Figuras 48 e 49: Imagem antes e depois do restauro. É possível ler os traços de crescimento da igreja de San Marcello.
Fonte: DOGLIONI, 2008, p. 207

Na parede norte, por exemplo, a “Última Ceia” dos finais do século XIV, cuja borda
superior correspondia à altura da igreja inicial, é enquadrada um século e meio depois
por um afresco do renascimento representando uma galeria aberta em perspectiva. Esta
nova pintura formou uma borda falsa com relação à borda anterior verdadeira, o que
testemunha a relação estratigráfica de posteridade e a intenção do afresco mais recente de
deixar a vista o mais antigo, formando uma nova configuração.

46 Construída no século XIII ao lado de um campanário que permaneceu após a demolição da igreja anterior, a Igreja
de San Marcello foi ampliada nos séculos XV, XVI e XVII.
47 O projeto de restauro foi feito por F. Doglioni e Renata Daminato, tendo sido financiado pela Fundação Canriverona
e Associação de Voluntários (DOGLIONI, 2008, p. 219). Para aprofundamentos sobre a obra, ver Doglioni (2008; 2002).
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Figuras 50, 51 e 52: O afresco da “Última Ceia” no interior da Igreja de San Marcello. As bordas das várias estratificações
foram mantidas através de consolidação, conservando-se o perfil de rompimento (interface negativa). A opção por
não integrar com neutros permitiu que o afresco mantivesse uma relação com o seu contexto estratigráfico. Fonte:
DOGLIONI, 2008, p. 207 e 208

Neste caso, a fragmentariedade excessiva tornava difícil qualquer atitude de reintegração
neutra ou contornos em tons baixos. Optou-se, então, pela valorização de todos os
estratos e a alvenaria não ficou como mero suporte do afresco, mas como parte de um
contexto estratificado. Evitaram-se as integrações de lacuna e as integrações cromáticas,
que poderiam ressaltar ainda mais a fragmentariedade.
Nas superfícies externas da igreja, a intervenção consolidou e reintegrou em parte a
argamassa existente, tomando o cuidado em manter legíveis as interfaces e as bordas
estratigráficas nas quais se compreendia com clareza os processos de crescimento da igreja
em pelo menos três fases.
Percebe-se que, de forma diferente dos dois primeiros casos, não se optou por deixar tudo
como encontrado. Não era um lugar que havia sido abandonado. Além disso, a função
requeria um adequado nível de decoro, de acordo com Doglioni (2008, p. 209).
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Figuras 53 e 54: Vistas internas após o
restauro. Fonte: DOGLIONI, 2008, p. 208

Figuras 55, 56, 57 e 58: Vista do conjunto da Igreja de San Marcello e detalhes, após o restauro, dos nós
estratigráficos assinalando o crescimento da igreja. Fonte: DOGLIONI, 2008, p. 210 e 211

Mas, também não é sempre que um edifício abandonado pode e deve revelar suas
cicatrizes de forma enfática. O Convento di Santi Cosme e Damiano48, localizado na

48 Fundado em 1481, o convento foi ampliado em várias fases. Antes dos trabalhos de restauro começarem, o complexo
estava próximo da completa ruína. O teto havia caído, a vegetação proliferava-se por toda a parte.
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ilha de Giudecca em Veneza, estava abandonado há 30 anos (assim como o matadouro de
Madri) e gravemente prejudicado por conta da queda de parte da cobertura49.
Segundo Francesco Doglioni (2002, p. 125), com relação aos dois grupos de arquitetura
anteriormente esquematizados, o convento encontra-se naquela condição mediana, isto
é, não pertence nem a um nem a outro. Ele está no segundo grupo pela configuração
arquitetônica unitária e regular, e no primeiro pela heterogeneidade da matéria produzida
pela degradação, que, neste caso, revelava diferentes momentos da construção.
A escolha foi privilegiar a configuração arquitetônica do segundo grupo, mas mantevese certa heterogeneidade por conta da conservação das partes de reboco antigo e sua
reintegração com nova argamassa. Com isso, foi demonstrado que é possível alcançar uma
imagem unitária e de compostura sem cancelar completamente os sinais da passagem do
tempo, conservando os traços do acabamento antigo, limpo e consolidado.
Com relação ao perfil estratigráfico, a reintegração da argamassa foi feita através de borda
falsa, com as partes antigas conservadas e consolidadas. A interface de contato foi mantida
através de uma cuidadosa limpeza das áreas de contato.

Figura 59: Argamassa antiga depois da
limpeza, com as reintegrações em borda
falsa. Lateral do convento di S. Cosme e
Damiano (Veneza). Fonte: DOGLIONI,
2002, p. 126.

Em alguns trechos, a argamassa de recomposição tinha espessura menor e chegava até
a transparecer o tecido da alvenaria. Isto consentia uma homogeneidade cromática ao
mesmo tempo em que permitia intuir a presença da riqueza estratigráfica. Um ponto de
equilíbrio entre restituição do decoro, através de uma cromia relativamente homogênea, e
legibilidade estratigráfica, por mais atenuada e difícil que fosse.

49 O projeto de restauro foi feito por F. Doglioni e Vittorio Spigai (1995), seguido por Edgarda Feletti. A intervenção
foi realizada entre 1996 e 2000, encomendada pela prefeitura de Veneza. Para uma completa apreciação da proposta de
restauro ver Doglioni (1999c; 2002; 2008).
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Figura 60: Tratamento da argamassa
com estrato fino, aplicado com pincel,
utilizando a mesma cor da argamassa
existente. Lateral do convento di S. Cosme
e Damiano (Veneza). Fonte: DOGLIONI,
2002, p. 126

A reintegração de uma superfície de reboco traz consigo problemas de ordem prática
e conceitual. Quando se completam as lacunas com uma argamassa nova, ocorre uma
diferença muito grande entre o material velho (marcado pelo tempo) e o material novo.
Foi necessário adotar um critério de proximidade, como limpeza mais acentuada onde os
trechos sobreviventes de argamassa se afastavam da média de cor da fachada, uma vez que
a reintegração é calibrada com relação ao estado atual prevalente (DOGLIONI, 2002, p.
126).
Já a intervenção nas paredes internas teve finalidades e modos de execução diferentes.
Preferiu-se deixar que a matéria dialogasse mais, complementando informações
estratigráficas inacessíveis na fachada externa.
A queda de parte da cobertura tinha causado grande prejuízo às paredes, que se encontravam
parcialmente cobertas pela argamassa da fase em que o espaço era um armazém militar.
Existiam duas alternativas: conservar a argamassa existente juntamente com os efeitos da
degradação ou buscar a fase unitária de uso como armazém militar e cancelar, assim, os
efeitos da degradação.
Com relação à primeira alternativa, apesar de tecnicamente possível, seria onerosa e
complexa devido ao estado grave das patologias. Segundo Doglioni (1999c, p. 231),
aceitar a última fase com os sinais da degradação daria ênfase aos sinais de abandono,
provocados pela queda do teto. Contudo, uma vez recomposto o teto com o intuito de
permitir a reutilização do espaço, a degradação das superfícies ficaria fora de contexto e
não seria perceptível o mecanismo que as causaram, o que faria, então, com que o efeito
da degradação perdesse seu significado.
A segunda alternativa seria refazer amplas áreas de argamassa perdida. Alternativa mais
ágil operativamente e adotada com naturalidade por grande parte dos restauradores.
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No entanto, foi rejeitada, pois as estratificações antigas50, emersas nas lacunas, seriam
novamente perdidas.
Decidiu-se então pela remoção deste estrato de argamassa mais recente (início do
século XX) de forma cuidadosa para não prejudicar a superfície abaixo. Imediatamente
apareceram sinais de um antigo teto em abóbada, a forma das janelas em arco, as portas
que conectavam o espaço à igreja e as lunetas emparedadas na parte alta da parede norte51.

Figuras 61, 62 e 63: Na primeira imagem, a parede sul ainda
está encoberta pela argamassa do início do século XX.
Na segunda imagem, a argamassa foi retirada. Na terceira
imagem, vê-se a mesma parede depois das intervenções
realizadas segundo as indicações do mapeamento (figuras 64
e 65). Fonte: DOGLIONI, 1999c, p. 232.

50 Essas estratigrafias eram os únicos testemunhos da fase inicial do convento, pois os outros espaços no entorno do
claustro foram demolidos e reconstruídos em 1909 (DOGLIONI, 1999c, p.232).
51 A interpretação das fases construtivas com a ajuda da análise estratigráfica permitiu a identificação de pelo menos
dois arranjos de grande coerência, anteriores à fase do armazém militar. O primeiro era de fins do século XV, com
cobertura a cota mais baixa; o segundo, entre o século XVII e XVIII, aumentou o pé direito e incluiu janelas de arco e
lunetas.
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O projeto de restauro foi elaborado considerando estas superfícies e suas leituras
estratigráficas. Os objetivos e critérios incluíam a manutenção da legibilidade estratigráfica
direta das bordas (bordas verdadeiras, bordas falsas, interfaces negativas e outras) e a ideia
de formar um novo contexto, no qual existissem elementos reunificantes como o reboco
claro das partes inferiores, o novo pavimento e a cobertura com estrutura à vista.

Figuras 64 e 65: A leitura estratigráfica da parede sul consiste na utilização de uma legenda simplificada, que é aplicada
em um desenho feito a partir de uma foto retificada. Depois, esta leitura será a base para o mapeamento de intervenção
(cada número do mapeamento refere-se a uma modalidade de intervenção) Fonte: DOGLIONI, 1999c, p. 233.

Figuras 66 e 67: Imagem do conjunto na condição de uso atual, ocupada por uma companhia de teatro e dança
experimental. Fonte: DOGLIONI, 2008, p. 213

Procurou-se consentir a leitura dos nós estratigráficos, no perímetro das unidades,
de forma natural, sem usar as chamadas janelas estratigráficas. Estava bem claro que
qualquer intervenção sobre este palimpsesto poderia constituir uma manipulação ou até
uma distorção.
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Figuras 68 e 69: Antes e depois da
intervenção na parede Norte. Fonte:
DOGLIONI, 2008, p. 212

Figuras 70 e 71: Vista da parte superior das paredes, onde percebe-se a presença da luneta, mesmo após o tratamento
das superfícies. Fonte: DOGLIONI, 2008, p. 213

Assim, de acordo com Doglioni (2002, p.129), o estrato de cobertura da superfície tornavase progressivamente mais fino conforme se aproximava das bordas/ interfaces até ser uma
velatura. Trata-se de uma aplicação com tinta leve, ligando cromaticamente o perímetro
onde está uma parte significativa dos dados estratigráficos, sem cobri-los completamente
e deixando transparecer a materialidade. O autor relata a operação do seguinte modo
(2002, p.130 - tradução livre da autora):
Definiu-se um léxico operativo ligado à graduação das coberturas e à sinalização dos tratamentos
particulares dos traços mais frágeis, que corriam o risco de se perder caso o operador, advertido, não
prestasse atenção. Os trabalhadores qualificados, com dificuldades no início, foram progressivamente
entrando no espírito do trabalho, propondo soluções e adaptações para alcançar os objetivos.

Tudo foi funcional ao uso, tornando a superfície mais estável e conferindo um tom mais
claro ao ambiente. As intervenções resultaram naturais, formando no conjunto uma
paisagem interna de sinais atenuados, que se pode olhar e ver sem ser forçado por um
aparato didático que explica colocando ênfase nas coisas.
Parte-se a partir desse ponto para o segundo grupo de edifícios, que clamam pela
integridade, e pode-se citar, em primeiro lugar, o exemplo exposto por Baldini (1982, p.74
e 178). Trata-se da Capela Pazzi (igreja de Santa Croce - Florença), que tinha sido atingida
pela enchente de 1966.
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Figura 72: Capela Pazzi, projetada
por
Brunelleschi.
Fonte:
GOMBRICH, p. 226

Durante os trabalhos de restauro foram descobertos, abaixo da argamassa, desenhos a
carvão atribuídos a Donatello. Estes desenhos eram apontamentos arquitetônicos e
exercícios figurativos com relação aos quais não teria sentido deixar à vista dentro da
capela porque eles romperiam com a extraordinária integridade e linguagem dos espaços
e cores sabiamente equilibrados. Tais desenhos foram retirados e colocados em um
museu. Caso essa operação não fosse possível, teria sido suficiente documentá-los através
de fotografias e recobri-los.
Esta intervenção é importante por demonstrar que nem sempre o mais antigo é mais
importante que o existente e que a análise estratigráfica, instrumento de conhecimento, não
deve ser utilizada como justificativa para ações que ignoram o “terceiro ato” (a crítica do
restauro), o que leva a eliminação inoportuna do valor adquirido pela soma do “primeiro”
com o “segundo ato”52 e a desconsideração pelo contexto espacial adquirido pela obra.
Ainda dentro do mesmo grupo de edifícios, há o exemplo da Vila projetada por Andrea
Palladio: Vila Saraceno, em Vicenza na Itália53.

52 Com relação a esse assunto, Baldini (1982, p.9) expõe três conceitos: o “éros” ou “primeiro ato” (a ação do artista
sobre a obra de arte; a essência e integridade da obra de arte, que a caracteriza como tal), “thánatos” ou “segundo ato” (a
ação do tempo sobre a obra de arte) e “terceiro ato” (o ato crítico do restauro).
53 Este caso de estudo foi exposto por Doglioni em seu livro “Nel Restauro” (2008, p. 313 – 336).
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Figuras 73 e 74: Vista interna da capela
e desenhos de Donatello descobertos
no restauro depois da enchente de
1966. Fonte: GOMBRICH, p. 227 e
BALDINI, 1982, p. 149.

A Vila Saraceno, uma das menores e mais lineares das vilas incluídas nos “Quatro
Livros”54, estava em processo de arruinamento quando foi adquirida pela fundação inglesa
“The Landmark Trust” em 1989. Esta fundação tem o objetivo de restaurar e dar um uso
de albergue para os edifícios. As adaptações necessárias para esta funcionalidade são as
mais simples possíveis, às vezes espartanas, pois a conservação dos edifícios constitui o
objetivo primeiro55.

Figura 75: Vila Saraceno. Fonte: DOGLIONI, 2008, p.312.

54 O arquiteto Andrea Palladio, ao morrer (1578), deixou nos seus “Quatro Livros” os desenhos de seus projetos em
território veneziano na forma como estavam. Alguns estavam concluídos, outros seguiram por anos, e outros ainda
continuam incompletos. São desenhos que não permitem descrever completamente as vilas e deixam margem para
interpretação destes elementos (DOGLIONI, 2008).
55 Segundo Doglioni (2008, p.317-319, tradução livre da autora): “A construção é aceita e quista por aquilo que é. O
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Este foi um fator determinante para as finalidades de projeto da Vila, que continuou a
ser uma casa, onde o hóspede tem plena posse temporária, autorizando ou não visitas. O
caráter doméstico se manteve, o que contribuiu com a conservação da Vila.
Segundo um dos autores do projeto56, Doglioni (2008, p.314), o maior desafio era escapar
da força de confrontar o edifício com o texto palladiano dos “Quatro Livros”. Para este
arquiteto foi muito difícil confrontar uma construção, que já contava mais de quatro séculos
de antiguidade, com uma imagem idealizada, um ícone sobre o qual foram estratificadas
ideias e interpretações. Um filtro interpretativo que se sobrepõem a uma imagem direta e
imediata da construção, com os sinais da sua história e do tempo transcorrido e condiciona
os objetivos da obra de restauro, que pode ser levada a aderir uma ideia estereotipada
ao edifício real, aplicar um “palladianismo” (arquiteturas simétricas e brancas como
mármore) a uma arquitetura de Palladio.

Figuras 76 e 77: Representação da
Vila Saraceno nos “Quatro Livros”
de Palladio e a configuração real do
conjunto. Fonte: DOGLIONI, 2008,
p.316 e 320.

Para livrar-se do peso de esquemas pré-constituídos (sem, no entanto, negá-los como
fundamentos), para impedir que houvesse uma cegueira com relação à realidade do
edifício, partiu-se para as leituras dos sinais e mensagens na própria materialidade da

hóspede sabe que deverá entrar na ponta dos pés, é levado a se adequar ao edifício para melhor compreender o seu
espírito e mensagem. Uma pequena biblioteca contém os textos relativos ao local, à sua arquitetura, às pessoas que
o habitaram e à obra de restauro [...] cada hóspede é convidado a ser um explorador, a participar da experiência de
descobrir o lugar.”
56 Para a obra de restauro da vila Saraceno, um grupo de estudiosos e arquitetos contribuiu com o projeto: Richard
Haslam (do grupo The Landmark Trust); Ilaria Cavaggioni com pesquisas históricas e levantamento da vila (orientada
por Paolo Marconi), junto com Cinzia Dal Zoppo; John Bucknall. Doglioni redigiu o projeto em etapas (1989-90) e
dirigiu os trabalhos entre os anos de 1989 a 1993 (DOGLIONI, 2008, p.344).
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construção. Apenas depois de feito esse procedimento, os “Quatro livros” eram estudados.
Isso inverteu a ordem, pois se olhava o ícone do projeto palladiano através da sua realização
e não o contrário.
A pesquisa histórica conduzida através do exame direto da construção e o estudo das
fontes documentais permitiu uma visão respeitosa para com o objeto real, fruto de
acontecimentos ligados às famílias que a ocuparam e não como simples distorções com
relação à ideia projetual de Palladio. A Vila foi construída ao longo de, pelo menos,
cinquenta anos e as análises estratigráficas indicaram que o complexo era pré-existente
aos desenhos de Palladio, que adapta um dos seus pombais ao que antes existia.
Vestígios de interface negativa nas molduras da fachada leste da Vila provam que, em um
primeiro momento, a casa era isolada e apenas, em momento posterior, recebeu o estábulo
leste. A presença de arcos de descarga, acima das portas que ligam a Vila ao estábulo,
indicam a intenção, na época do canteiro de obras, de facilitar uma ligação que já estava
prevista desde o início.

Figura 78: Desenho em corte da parte leste da Vila Saraceno,
com indicação em vermelho do arco de descarga. Fonte:
DOGLIONI, 2008, p.321.

Contudo, a fachada oeste, não apresenta traços desta intenção, o que pode indicar a decisão
de renúncia, desde o canteiro inicial, de construir simetricamente o celeiro oeste conforme
retratado nos “Quatro Livros”. A realidade mostra que o canteiro de obras estava entre a
vontade de realizar o projeto e a necessidade de redimensioná-lo (DOGLIONI, 2008, p.
321).
As discussões de projeto apresentavam soluções que iam da pura conservação até a
construção do celeiro oeste desenhado nos “Quatro Livros”, mas nunca realizado. As
expectativas divergentes eram confrontadas com o edifício e sua articulada condição real
até compor-se, lugar por lugar e no conjunto, o projeto.
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Como parte de uma arquitetura do segundo grupo, a Vila Saraceno apresentava situações
nas quais havia a possibilidade de se restituir, sem forçar, as condições de espaço e de
configuração que lhe eram próprias e que em parte foram perdidas. Para isso, recorreu-se
a armas perigosas, como a demolição de partes acrescentadas e a reconstrução de partes
perdidas. A pesquisa do se, quando e até que ponto decidir utilizar estas armas e quando
renunciar, e os modos com os quais, querendo empregá-las, reduzir as consequências
negativas, foi a principal questão enfrentada no projeto de restauro da Vila: estabelecer
concretamente, uma vez que se trata de armas, as regras de combate do projeto
(DOGLIONI, 2008, p.326).
Caso emblemático desta situação foi a sala central, lugar onde se manifesta aquela aura
doméstica própria da Vila. Configurada em “T” devido à presença de pequenas torres na
parte sul (uma delas com a escada que acessava o armazém para grãos), ela tem o teto
configurado por vigas de madeira decoradas - armadas em dois sentidos - e uma faixa em
afresco, que seguia o andamento das paredes.
Cerca de um século atrás, uma intervenção acrescentou dois cômodos ao lado de cada
torre, estreitando o acesso a sala. Para isso foram demolidas as duas paredes originais até
uma determinada altura, mantendo-se a faixa onde estava o afresco, que ficou apoiada em
vigas de madeira. Esta situação estava provocando danos à pintura.

Figura 79: Planta da Vila Saraceno com indicação em amarelo das partes acrescentadas. Fonte: DOGLIONI, 2008, p.318.

Ensaios estratigráficos nas paredes e abaixo dos pavimentos permitiram confirmar a
natureza destas modificações. Percebeu-se também que existia um elemento compositivo,
uma moldura em madeira que separava a parte com afresco da parte inferior, toda branca.
Intervenções realizadas ao longo da história da Vila apresentavam uma atitude de respeito
pelo significado atribuído à obra. Em decorrência destas atitudes, a sala ainda existe nas
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Figura 80: Imagem da sala antes do restauro, com o acesso à sala
estreitado pelos cômodos inseridos há um século. Fonte: DOGLIONI,
2008, p. 328.

suas estruturas fundamentais: o sistema da cobertura, as faixas de afresco, as molduras das
portas, o nível do pavimento.

Figura 81: O teto de vigas de madeira,
recomposto após o incêndio, sem a
decoração que existia anteriormente.
Fonte: DOGLIONI, 2008, p.327.

Assim, a recomposição arquitetônica da sala seguiu uma necessidade natural de reconstruir
as paredes das pequenas torres que haviam sido demolidas, ligando os afrescos às
fundações e impedindo que o dano estrutural continuasse. As portas foram desmontadas
e remontadas no local onde estavam originalmente, segundo marcas dos pontos de apoio
nas fundações. A moldura que separava o afresco dos panos lisos também foi recomposta,
por ser um elemento fundamental para dar a leitura da proporção vertical nas paredes da
sala.
A fachada norte teve a configuração de envasaduras recomposta. Para isso, alguns vãos
de janelas foram fechados e outros reabertos. No entanto, as provas materiais dessas
modificações foram mantidas.
O tecido dos traços parece evidente a um exame de perto e consente a compreensão
dos acontecimentos, sem ostentá-los didaticamente. Ao afastar-se da fachada é possível
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Figuras 82, 83, 84 e 85: Fotos da sala central após as obras de restauro e corte com a recomposição da moldura em
amarelo. Fonte: DOGLIONI, 2008, p.328 e 329.
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Figuras 86 e 87: Fachada Norte antes e
depois das intervenções de abertura e
fechamento de vãos. Fonte: DOGLIONI,
2008, p. 334.

Figura 88: Fachada norte com os vãos recompostos e
a manutenção dos traços dessas modificações. Fonte:
DOGLIONI, 2008, p. 334.
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enxergar o desenho unitário. E isto é algo que remete a teoria brandiana do “rigatino” para
a integração pictórica (DOGLIONI, 2008, p.333).
O revestimento antigo, com suas lacunas, refazimentos parciais, erosões, foi mantido. Tal
revestimento continua testemunhando quando foi realizada ou fechada uma abertura,
quando um elemento arquitetônico foi inserido. Dessa forma, ele atesta a presença da
moldura, elemento fundamental na arquitetura da Vila Saraceno, pobre em ornamentos.
Retirar essa superfície significaria perder o conjunto da matéria e os efeitos que essa
produz sobre a arquitetura, ou seja, a capacidade de autodocumentar a própria natureza
e história.

Figuras 89 e 90: Imagens da fachada sul,
antes e depois do restauro. Os traços
do processo de abertura e fechamento
de janelas, anterior ao restauro, foram
conservados, sendo apenas atenuado
com velaturas. Fonte: DOGLIONI,
2008, p.332.

Vila Saraceno é uma das poucas Vilas construídas por Palladio na qual o revestimento
ainda permanecia. A imagem final da fachada norte57 é profundamente diferente daquela
encontrada, mas, numa observação atenta, percebe-se que a matéria da superfície foi
conservada e apenas seu aspecto foi modificado. Segundo Doglioni (2008, p. 334), caso
a argamassa já tivesse sido retirada, refeita, a atenção conservativa teria sido menor e as
razões de proteção e de permanência da arquitetura prevaleceriam, aceitando-se refazer
a argamassa.

57 A fachada norte era a mais deteriorada. Tratamento com biocida revelou que o revestimento abaixo dos líquens e
algas ainda se conservava. Tinha perdido a superfície de acabamento. Foi conservado reduzindo as alveolizações com
argamassa fluída de cal aplicada com esponja. Foi tratado com consolidantes e protetivos. As partes reintegradas foram
feitas com argamassa bem fluída aplicada com pincel, para formar um estrato fino e permitir que se entrevesse o tecido
da alvenaria (DOGLIONI, 2008, p.334).
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Figuras 91, 92, 93 e 94: Imagens do conjunto da fachada norte antes e depois do restauro. Fonte: DOGLIONI, 2008,
p.335.

Os exemplos apresentados até este ponto tiveram o cuidado em respeitar todas as
fases construtivas, optando por edifícios que contam suas próprias histórias, mesmo
naqueles em que a instância estética predominava sobre a instância histórica. A análise
estratigráfica, quando presente, não foi utilizada como argumento para a destruição,
geralmente ocasionada pela busca de um suposto “estado original”. Retornando ao início
deste capítulo, mais uma vez instaura-se o cerne da questão: o nó conceitual não está apenas
no conhecimento do edifício, mas no uso que se faz desse conhecimento.
Para retratar o que exatamente isso significa, será relatado um exemplo brasileiro, a
Igreja de Nossa Senhora da Assunção, em Anchieta (ES), onde foi adotada uma postura
completamente diferente com relação aos testemunhos materiais da história. A análise
está baseada na publicação feita pelo órgão responsável pelos trabalhos de intervenção, o
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)58.
A exposição do andamento dos acontecimentos da obra não tem como pretensão avaliar se
a análise estratigráfica, como método desenvolvido nesta dissertação, foi ou não aplicada

58 Trata-se de um trabalho escrito por diferentes profissionais - arquitetos, arqueólogos, historiadores - que fizeram
parte da equipe multidisciplinar de intervenção e cuja organização ficou a cargo da superintendente Carol de Abreu.
Ver: Abreu (1998).
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na intervenção, até porque na década de 90 predominava outra abordagem, o que não
é muito diferente dos dias de hoje. Pela leitura do “Manual de Arqueologia Histórica
em projetos de restauração” 59, desenvolvido no âmbito do Programa Monumenta/BID,
percebe-se que, embora sejam usadas prospecções de paredes, muros e fundações, as
técnicas relatadas ainda não são aquelas da análise estratigráfica, pouco invasivas e
que, muitas vezes prescindem de escavações. O que se busca, na verdade, é contribuir
para a compreensão de que não importa apenas o conhecimento dos dados provenientes
das prospecções, mas saber como este conhecimento será manipulado pelo projeto de
intervenção.

Figura 95: Cartaz de divulgação da obra. Uma das únicas figuras da publicação onde
se vê o estado da fachada antes das obras de intervenção. Fonte: ABREU, 1998, p. 13.

A Igreja de Nossa Senhora da Assunção, iniciada pelos jesuítas ainda no século XVI,
adquire grande importância porque José de Anchieta lá morou em seus últimos anos de
vida. A edificação, composta pela igreja e alas residenciais, foi inscrita em 1943 no livro
do Tombo do IPHAN. Entre janeiro de 1994 e junho de 1997, dentro do contexto das
comemorações do IV centenário da morte do padre Anchieta, identificou-se a necessidade
de um projeto de restauro com base em prospecções.

59 O manual é de autoria da arqueóloga Rosana Najjar, funcionária da 6º Superintendência Regional do IPHAN, e da
arquiteta Maria Cristina Coelho Duarte. O objetivo é esclarecer dúvidas e alguns problemas relacionados à pesquisa
arqueológica nos imóveis tombados. Ver: Najjar (2005).
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A igreja está interligada à antiga residência dos padres, edifício de dois pavimentos que
chegou a fechar-se ao redor de um pátio que durante o século XIX foi cemitério. O conjunto
está implantado sobre uma colina com uma praça à frente.

Figura 96: Implantação da igreja e residência dos padres no estado atual. Fonte:
ABREU, 1998, p. 71.

As prospecções de solo e paredes indicavam que as alas residenciais teriam sido erguidas
depois da construção da igreja e, muito provavelmente, a ala frontal foi construída primeiro
e o restante delas posteriormente. Atualmente, apenas a ala frontal está íntegra. A sacristia
que hoje existe é de fins do século XIX (NAJJAR apud ABREU, 1998, p. 167).

Figura 97: Planta com as fundações localizadas pela
arqueologia. Fonte: ABREU, 1998, p. 171.

Figura 98: Evolução construtiva do complexo, que depois teve as suas alas sul e oeste arruinadas. Fonte: ABREU, 1998,
p. 171.
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Os trabalhos foram iniciados na parte interna da igreja. A capela-mor foi a primeira a
ser investigada. A descoberta de uma pintura mural a têmpera, de formas geométricas,
na parede de fundo, atrás de um retábulo de madeira com pinturas do século XVIII (que
se estendia de uma lateral à outra), mobilizou a equipe para desmontagem desta peça
(encaminhada ao museu 60) e resgate da ambiência primitiva, inclusive com rebaixamento
do piso. Isso acabou desencadeando a necessidade de também rebaixar o piso da nave.

Figuras 99, 100, 101 e 102:
Retábulo, com pinturas do
século XVIII encobertas por
tinta a óleo, foi removido para
mostrar a pintura mural que
estava na parede do fundo,
há 1,2 metro de distância do
mesmo. Fonte: ABREU, 1998,
p. 77, 86 e 76.

E assim, numa cadeia de eventos, o interior da igreja virou um canteiro de escavação. De
acordo com o relato de Andrea Pereira, Cristina Coelho e Rosana Najjar (apud ABREU,
1998, p. 114), optou-se pela retirada dos altares laterais da nave (do início de século XX)
para reabrir antigas seteiras e resgatar características originais do edifício.

60 Segundo pesquisa realizada na internet, o retábulo foi restaurado em 2011 com permissão e recursos do IPHAN, por
Adriano Luís de Souza e retornou à igreja. Novas pesquisas atribuem que ele seja do século XVI/ XVII. Ver: http://www.
redepresenca.com.br/anchieta-noticias/1539-iphan-entrega-obra-restaurada-ao-municipio.
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Figuras 103, 104, 105 e 106:
Altares laterais do início
do século XX, removidos
durante as obras. As outras
imagens mostram as etapas das
prospecções e as evidências
de seteiras e a posterior
reconstituição delas. Fonte:
ABREU, 1998, p. 115.

O passo seguinte foi a fachada frontal. Nas palavras do arquiteto coordenador da 6º
regional do IPHAN, Cyro Corrêa Lyra (apud ABREU, 1998, p.14, grifo nosso):
Não se limitando ao solo, as pesquisas estenderam-se às paredes, trazendo à luz vestígios de vãos
entaipados. Na frontaria, as prospecções revelaram uma fachada primitiva completamente diversa.
Esse foi, sem dúvida, um dos momentos mais difíceis em termos de decisão, pois a fachada do
monumento que se via até aquele momento incorpora-se à memória dos fiéis e aos registros técnicos
dos historiadores, desde, pelo menos, o início deste século. Levamos a questão a todos, à comunidade
local e à comunidade do patrimônio, formada por técnicos e consultores do IPHAN. Nossa proposta
era, coerentemente com o que tinha sido feito no interior da igreja, estabelecer o vocabulário
formal primitivo baseado nos testemunhos materiais, os únicos documentos justificadores, já que
a iconografia disponível era recente e posterior às alterações detectadas. Aceita a tese por todos, o
desenho anterior da fachada foi recuperado.

Pesquisas realizadas nos anos de 1970 indicaram a pré-existência de mais três vãos de
janelas, que haviam sido vedados em tempos bem remotos. Um era entre as duas janelas
existentes no coro e os outros dois eram laterais à porta de entrada. A atual equipe de
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restauro fez a suposição de que estas outras duas janelas do térreo poderiam ser nichos
voltados para o interior, configurando uma tipologia de fachada jesuítica comumente
encontrada (ver fig. 107).

Figura 107: Desenho da suposição
de sua primitiva configuração. Fonte:
ABREU, 1998, p. 133.

Contudo, conforme Cristina Coelho (apud ABREU, 1998, p. 133), durante as obras
constatou-se que a janela sobre a porta principal era maior do que as outras laterais e
muito próxima ao óculo.

Figura 108: Imagem da investigação que revelou ser a abertura acima da porta
muito maior do que se imaginava. Fonte: ABREU, 1998, p.145.

Foi assim que, para investigar como poderia ser a configuração da fachada, a equipe
resolveu remover todo o revestimento. Nas palavras da arquiteta Cristina Coelho (apud
ABREU, 1998, p. 138, grifo nosso):
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Após a remoção do reboco, foi constatado que o sistema construtivo original do edifício apresentavase mutilado, pois a reforma empreendida o havia desconsiderado completamente. O óculo revelouse não original, pois foi aberto no lugar do arco de descarga da primitiva janela central do coro [...]
Acima dele não foi encontrado registro algum de óculo primitivo, o que nos pareceu estranho, já que
é um elemento tão característico desta arquitetura. Pode ser que o suposto óculo primitivo, se existiu,
tenha ruído, já que há relatos históricos do século XVIII que registram que a Igreja se encontrava em
lamentável estado, ameaçando ruir.

Percebe-se, pelo trecho acima, que não era possível ter certeza absoluta da configuração
da fachada. Sem se dar conta, as ações do IPHAN também estavam mutilando o edifício
ao retirar todo o revestimento, ornamentos e por querer alterar vãos com o intuito de
procurar pela feição primitiva da época dos jesuítas, impossível de ser alcançada. O
IPHAN, ao que tudo indica, atuou na fachada seguindo a mesma fórmula dos tempos
heroicos61: retirada do revestimento e desconsideração do monumento como documento
histórico, ignorando os preceitos oferecidos pela moderna teoria da restauração, afinal,
nesta época da intervenção, documentos internacionais como a Carta de Veneza (de 1964)
já eram de amplo conhecimento.
Seguindo a lógica do sistema construtivo utilizado no Brasil colonial, as duas janelas
superiores foram fechadas por conta da ausência do arco de descarga e de sinais que
indicassem que um dia tivessem recebido janelas coloniais, ao contrário do que se
observou nos vãos laterais à porta, que foram, por esse motivo, reabertos. Neste processo
optou-se por manter traços do fechamento dos vãos com uma argamassa em baixo relevo,
que são vistos apenas do lado de dentro, para quem acessa o coro. Atitude esta positiva por
tentar manter traços das ações de adição, mas que, nunca substituirá os vãos abertos e, por
isso, há que se ter cuidado porque ela não pode servir como argumento para sustentar a
solução de projeto adotada.
Segundo Cristina Coelho (apud ABREU, 1998, p. 132), antes da restauração a fachada
tinha feições aparentemente jesuíticas. Mas, a presença de detalhes como soco, cunhais
em massa (característicos do século XIX), ornamentos e cimalhas de sobrevergas, revelava
que ela havia sido alterada para se adaptar a novos valores estéticos.
Todos esses elementos de reformas que mudaram o aspecto do que acreditavam ser a
fachada primitiva, inclusive os de época Barroca que remontam à segunda metade do
século XVIII, foram retirados. Esta postura está em desacordo com o desenvolvimento

61 Chama-se período heroico a fase inicial de experiência do IPHAN, entre os anos de 1937 e 1968.
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Figuras 109 e 110:
Imagens dos trabalhos
de prospecção. Fonte:
ABREU, 1998, p. 134 e
135.

Figura 111: Desenho
indicando
os
vãos
fechados marcados em
baixo
relevo.
Fonte:
ABREU, 1998, p. 142.

científico exposto nesta dissertação, que preza pela conservação da estratigrafia e aceita a
remoção apenas em determinados casos (como visto anteriormente).
Interessante notar que, ao longo de toda a publicação há um esforço para se deixar claro
que houve diálogo com a comunidade local e que todas as decisões propostas foram aceitas,
o que demonstra um importante avanço com relação às políticas do órgão. Por outro
lado, não existe referência a conceitos adotados na intervenção e quais preceitos teóricos
foram seguidos. Outro detalhe que chama atenção é a escassez de imagens relacionadas à
configuração do complexo antes das obras.
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Figuras 112 e 113: Detalhe
da retirada da cimalha
de sobreverga e foto do
andamento dos trabalhos
para alcançar a pretensa
fachada jesuítica. Fonte:
ABREU, 1998, p. 140 e 141.

Figuras 114 e 115: Desenhos da fachada antes e após os
trabalhos de intervenção. Fonte: ABREU, 1998, p. 128.

O resultado final tornou-se contraditório, uma vez que a todo momento afirmava-se o
desejo de seguir uma coerência de estilo, de se resgatar a feição primitiva da igreja e, no
entanto, a sacristia do século XIX continua a existir, as arcadas de alvenaria da nave (que
as pesquisas apontaram como sendo originalmente de madeira) também permanecem. A
consequência foi uma configuração híbrida que não corresponde ao momento jesuítico
tão desejado.
Apresentados esses pontos, pode-se colocar a seguinte questão: por que não se adotou
desde o início uma postura de respeito por todas as camadas da história?
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Com essa pergunta não se pretende desmerecer o trabalho multidisciplinar realizado
pelo IPHAN, que com certeza, pelos textos produzidos, preocupou-se a todo o momento
com o estudo da arquitetura como meio de compreensão das sociedades que ocuparam
aquele espaço. Na verdade, neste caso, apenas constata-se que a conservação dos traços
materiais que conduziram ao conhecimento pode acabar sendo prejudicada caso o projeto
arquitetônico não tenha como diretriz um conjunto de conceitos consolidados na teoria
do restauro, de respeito pela obra como estratificada ao longo do tempo.

Figura 116: Configuração da igreja após as obras de
intervenção. Fonte: ABREU, 1998, capa.

Assim, a apresentação deste último estudo de caso coloca em questão o fato de a análise
estratigráfica ser um instrumento valioso de conhecimento e ao mesmo tempo perigoso,
pois ela também pode levar à negação do próprio princípio do restauro, ou seja, ela pode
colocar o tempo como reversível.
Se o objetivo for a busca por indícios para justificar um projeto que queira voltar no tempo,
prospecções isoladas poderão prestar-se a esse fim. Porém, a análise estratigráfica como
método de investigação conforme o exposto nesta dissertação leva a outro caminho, que
é o da apreciação das fases evolutivas do edifício e a importância que cada uma destas
teve para a história da edificação, o que dificilmente poderá ocasionar atitudes que tentem
sacrificar fases pelas quais a obra passou com o decorrer do tempo.
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A elaboração desta dissertação foi tarefa desafiadora e árdua. Esta afirmação não se deve
somente a questões práticas, como à escassez de material bibliográfico nacional, mas sim
a uma angústia advinda de um ponto primordial destas reflexões finais: ler os traços da
matéria, entender a cronologia construtiva de um edifício, pode ser perigosíssimo se
o que predomina é uma ideia confusa do Restauro muitas vezes simplificada de modo
insuportável a uma busca pelo “estado original”.
É notável que para a opinião pública os edifícios restaurados interessam mais pelo apelo ao
passado, sendo muito mais cenografias do que fiéis testemunhos. A aparência superficial
prescinde da substância. Mas, cabe aos arquitetos o dever ético, moral e científico de
tutelar a obra como fonte de cultura e, assim, assegurar o direito à memória e à história.
O que se verifica, infelizmente, na maioria dos casos é um grande desconhecimento dos
preceitos teóricos do restauro por parte dos profissionais ou a crença infundada de que a
teoria não se sustenta na prática1. Isso leva ao empirismo, às opiniões de gosto pessoal e ao
arbítrio em relação ao passado. Desta situação advém a angústia desta dissertação.
De qualquer modo, esta angústia foi contrabalanceada pela esperança de que a exposição
do método da análise estratigráfica pudesse cooperar com uma cultura conservativa, pois
o percurso de investigação é uma relação com a história, com a materialidade das obras,
contribuindo para o nascimento de uma apreciação e atenção natural com o que está
latente. É uma espécie de aprendizado, uma construção de respeito com relação àquilo
que os olhos não veem.
De acordo com Quirós Castillo (2002, p.31), as experiências de aplicação da leitura
estratigráfica realizadas na Itália e Espanha mostram que este é o instrumento mais
rigoroso com o qual contamos até o momento para realizar análises em edifícios históricos.

1 Segundo Kühl (2009, p. 277), Renato Bonelli atribuía como causa dessa cisão entre teoria e prática não apenas a
falta de preparo dos profissionais, a inconsistência de sua preparação humanística, histórica e, mesmo, a ausência
de sensibilidade estética, mas, também, ao afastamento da preservação do âmbito cultural e a aproximação de áreas
vinculadas a interesses econômicos e políticos, com prevalência da cultura - espetáculo.
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É revelador que a ferramenta esteja sendo testada com certa frequência em diferentes
países, conforme visto no capítulo 1, e que a França e Grã-Bretanha atualmente discutam
adaptações e estratégias mais adequadas para sua aplicação.
Assim, há de se ter consciência de que são muitos os caminhos a trilhar. A tentativa de
esclarecer nos capítulos 2 e 3, o método da estratigrafia tal como praticado na Itália, é apenas
um início. A partir deste ponto, seria imperioso que futuras pesquisas refletissem, frente
à realidade brasileira, quais adaptações são necessárias para que a leitura estratigráfica
em construções nacionais tenha êxito. É preciso que haja mais experiências de aplicação
dessa metodologia e que elas sejam amplamente divulgadas, criando uma base cultural
responsável no trato com nossos bens culturais.
Além disso, é de extrema importância o desenvolvimento de pesquisas em métodos de
datação adequados a cada contexto brasileiro, o que requer colaborações interdisciplinares
que, como bem observado por Tirello (2007, p.358), necessitam da paciente construção de
parcerias profissionais. No Brasil, embora se tenha feito muito nesse sentido, este tipo de
parceria ainda é difícil de se estabelecer.
Outro caminho a percorrer, fundamental caso se tenha em vista o ponto central exposto
no início destas considerações, é o desenvolvimento de projetos de restauro que façam
uso articulado e explícito do método estratigráfico, assim, pode-se evitar posturas que
usam a estratigrafia como juízo seletivo ou intervenções de reconstrução. Neste sentido,
a exposição de projetos no capítulo 4 teve a intenção de servir como guia e inspiração
para futuras iniciativas. Entretanto, é evidente que isso não surtirá efeito caso não haja
uma melhora na formação dos profissionais da área do restauro, que devem estar aptos a
aplicar o juízo crítico2.
Os órgãos de preservação também assumem um papel importante neste processo. Através
de esclarecimentos ou mesmo de exigências poderia-se estimular aos poucos uma cultura
de intervenção que fosse muito mais criteriosa com relação ao conhecimento do objeto,
afinal, o conhecimento é que apoia as decisões de projeto e permite compatibilizar
conservação com as necessidades do presente. Sem dúvida isto não é fácil, pois são muitos

2 Segundo Kühl (1998, p. 215): “[...] Toda avaliação ou julgamento comporta certa subjetividade, daí a importância
de que os profissionais envolvidos na preservação do patrimônio histórico tenham uma sólida formação humanística
e técnica, para se buscar um equilíbrio entre a subjetividade e a objetividade dessas análises. É uma questão que não
admite simplificações e que deve ser enfrentada em toda sua complexidade”.
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os fatores envolvidos, inclusive a falta de mão de obra no mercado com especialização em
restauro.
Contudo, deve-se evitar ao máximo que as ações sejam conduzidas no “escuro”, que se
afete de modo irreversível a autenticidade material de um bem cultural sem saber o que
se perde e em favor do que. Os inevitáveis atos seletivos de um projeto de restauro devem
ser documentados e muito bem justificados, o que leva a necessidade de se desenvolver
rotinas de investigação, incluindo a análise estratigráfica.
Caso o fator econômico seja um impedimento para a aplicação de métodos que conduzam
à compreensão do edifício e de sua história, então a pergunta que deve ser posta é a
seguinte: por que destruir algo que não se conhece? O melhor, num casos desses, seria agir
prudentemente, conservando o máximo possível e lidando com uma beleza estratificada,
até porque a minimização da intervenção é um critério que tende a reduzir custos.
Atualmente, por exemplo, é possível adotar métodos que permitem limpeza e consolidação
de argamassas históricas que tradicionalmente seriam removidas, como as injeções de
solução de cal e silicato etílico. Porém, infelizmente, a dificuldade em se aceitar a idade dos
monumentos, que restaurados devem ostentar aspectos de novos, leva a uma recusa por
tal solução. Na maioria dos casos, existe certo comodismo, o que leva ao desconhecimento
dos procedimentos intrínsecos ao objeto de intervenção, tanto na postura projetual, quanto
no próprio canteiro, colocando equivocadamente em risco o passado. A possibilidade
de tratamento e consolidação das superfícies nem é cogitada na maioria dos projetos
de restauro nacionais, afinal refazer ou recobrir completamente o existente é mais fácil,
culturalmente menos arriscado, ao menos, aparentemente.
Por fim, a obra afrontada por nós, arquitetos envolvidos com o patrimônio histórico, é um
acúmulo de traços que atribuímos ao tempo do passado, mas que também estão no nosso
presente. A nós compete a responsabilidade da decisão de como administrá-los.
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