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RESUMO 
Em meio a um processo de crescente conscientização preservacionista, no que tange às formas 
de intervir sobre o patrimônio edificado, observa-se a proliferação de inúmeras posturas 
projetuais frente à pré-existência de valor patrimonial. Mas estes projetos de intervenção em 
edificações de reconhecido valor patrimonial possuem alguma especificidade? É possível 
identificar em que eles diferem (ou se diferem) de um projeto arquitetônico não relacionado às 
questões preservacionistas? Diante de inúmeras contribuições teóricas sobre a temática de 
métodos de projetação arquitetônica, identificou-se uma escassez de estudos voltados, 
especificamente, para projetos de intervenção em áreas ou edificações de reconhecido valor 
patrimonial. Evidenciou-se, então, a necessidade de uma reflexão sobre os procedimentos 
metodológicos aplicados em um projeto de arquitetura, notadamente os voltados para a 
preservação patrimonial. Esta discussão se reveste de uma importância ainda maior, pois, em 
âmbito nacional, algumas das recentes reflexões sobre esse tipo de projeto apontam para uma 
atuação caracterizada, muitas vezes, pelo arbítrio e completa ausência de rigor metodológico. 
Logo, esta pesquisa trabalhou de forma conexa elementos teórico-metodológicos da prática 
preservacionista e da temática sobre métodos de projetação arquitetônica. Visando responder 
as questões apresentadas, o recorte desta análise consiste no estudo de caso dos projetos de 
intervenção do Terminal Marítimo de Passageiros de Natal, do Antigo Palácio do Governo 
(EDTAM) e do Antigo Hotel Central, situados na área reconhecida como centro histórico da 
cidade de Natal, no polígono de tombamento federal. Suas análises objetivam identificar os 
procedimentos metodológicos registrados no produto final (representação gráfica do projeto 
arquitetônico e demais documentos) entregue ao IPHAN/RN, órgão responsável pela aprovação 
dos mesmos, checando se tais procedimentos refletem no resultado obtido e se compreendem a 
complexidade das questões preservacionistas. As análises dos projetos corroboraram a hipótese 
da existência de especificidades no projeto de intervenção, diferindo do projeto do novo. A 
principal delas refere-se à própria natureza do projeto, inerente à relação dialética entre a 
necessidade da preservação (dos valores patrimoniais identificados) e da modernização 
(adaptação à vida contemporânea) dos bens patrimoniais. Esta relação, denominada nesta 
dissertação de “restrição radical”, deve (ou deveria) balizar as ações projetuais e análises 
técnicas do órgão preservacionista. Entretanto, constatou-se que esta restrição ficou mais clara 
nos pareceres dos legisladores do que nas decisões dos projetistas. Os legisladores estabelecem 
a apresentação de documentos voltados para a identificação e contextualização prévia do imóvel 
objeto de intervenção (Portaria Nº 420, de 22 de dezembro de 2010), que oferecem (deveriam) 
subsídios para as decisões projetuais. Contudo, foi possível identificar na avaliação dos 
documentos uma desconexão entre estes e as decisões projetuais apresentadas. A justificativa 
para isto é a total ausência de diálogo sobre os preceitos teórico-metodológicos 
preservacionistas, a nosso ver, parte preponderante dos procedimentos necessários ao processo 
de projetação arquitetônica de intervenção, devendo nortear as discussões projetuais entre 
projetistas e legisladores. 
Palavras-chave: Preservação patrimonial. Teorias do Restauro. Procedimentos metodológicos. 
Intervenção no patrimônio edificado. 
 

 
 
 



 
 

 

ABSTRACT 
In the midst of growing preservationist awareness, regarding methods of architectural 
intervention of buildings with a recognized heritage value, there are numerous approaches on 
how the original heritage value can be protected.  However, can these intervention projects be 
differentiated? Is it possible to identify how they differ (if in fact they do) from an architectural 
project not related to preservation? Although there are numerous theoretical studies regarding 
methods utilized in architectonical projects, there appear to be a lack of studies focused on an 
architectural intervention exclusively focused on areas or edifications that have a recognized 
heritage value, thereby requiring a reflection on which methodological procedures in an 
architectonical project serve the purpose of the preservation of the historical aspects. This 
discussion is of even greater importance because, at the national level, some recent discussions 
on this type of architectural design seem arbitrary and lack methodological rigor.  Therefore, 
this research attempts to focus equally on the theoretical-methodological practices of 
preservation as well as the architectural project methods. In an attempt to address these aspects, 
the focus of this research centers on the case studies of the intervention projects of the maritime 
passenger terminal of Natal (Terminal Marítimo de Passageriros de Natal), the old government 
hall (Palacio do Governo - EDTAM) and the old central hotel (Hotel Central) which are situated 
in the area known as the historic downtown of the city of Natal, within the federal heritage 
protection polygon.  The analyses of these is intended to identify what methodological 
procedures were recorded in the final product (in the graphical representation of the 
architectural design and other documents) delivered to IPHAN / RN, the body responsible for 
review and approval of these architectural projects, noting whether such procedures appear, in 
some way, in the final product, and if an understanding of the complexity of preservation is 
evident.  The analyses of these projects corroborate the hypothesis that there are unique 
characteristics, which must be addressed in the intervention project for preservation when 
compared to new project design.  The main characteristic to be addressed is related to the very 
nature of the project. It is inherent in the dialectical relationship between the need to preserve 
(the identified heritage values) and the need to modernize (making adaptations to contemporary 
life). This relationship, denominated in this dissertation as "radical restraint", must, or at least 
should, guide the actions in the project as well as the technical analyses of the preservationist 
organization. However, this radical restriction appears more evident in the guidelines put forth 
by legislators than in the decisions of designers.  These legislators require the presentation of 
documents, aimed at identifying and contextualizing intervention (Ordinance No. 420 of 
December 22, 2010), that grant (or should grant) assistance in the decision making process.  It 
was evident in the analyses of these documents that there existed a disconnect between the 
documents produced and the decisions made in the project.  This fact can be seen in the total 
absence of dialogue about theoretical-methodological preservationist principles, which, in our 
view, is an essential element of the methodological procedures of the intervention project 
needed to guide the legislative and project design discussions. 
Keywords: Heritage preservation. Restoration theories. Methodological procedures. 
Intervention in heritage property. 
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1.  INTRODUÇÃO 
Como iniciar uma dissertação que trata de preservação patrimonial? Mais 

especificamente, uma dissertação que se concentrará na reflexão sobre o registro dos 
procedimentos metodológicos para projetos de intervenção no patrimônio edificado? Antes de 
ingressarmos nas especificidades que serão enfocadas aqui, parece pertinente um brevíssimo 
comentário sobre a instauração dessa preocupação para com o passado, para com a memória, 
especialmente para com preexistências arquitetônicas de interesse para preservação. 

Pode-se observar que ao longo dos anos, a questão da preservação patrimonial 
enriqueceu e alargou o seu campo. É consenso entre diversos autores que a partir do 
Renascimento se observa um claro interesse pela proteção de edificações do passado. Este 
movimento acentuou-se, principalmente na Europa no século XVIII com o advento da 
Revolução Industrial, do Iluminismo e com a Revolução Francesa.1  

No Brasil, apesar da existência de um órgão oficial responsável pelo patrimônio histórico 
e artístico nacional desde 1937 (O Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - 
SPHAN), o interesse preservacionista voltado para conjuntos urbanos, ganha um maior 
destaque com os diversos processos de revitalização que se espalharam pelo país, especialmente 
pelos seus centros antigos, a partir dos anos 1980. Estas áreas, comumente chamadas de áreas 
urbanas centrais ou centros históricos, atravessaram, ao longo dos anos, um processo de declínio 
econômico e de consequente deterioração de seus espaços. Tais acontecimentos, normalmente 
decorrentes da expansão da malha urbana e da formação de novos núcleos periféricos, 
provocaram em parte a perda da importância dos centros tradicionais, que passaram a ser cada 
vez menos alvo dos investimentos público e privado2. 

Conforme expomos, intervenções vêm sendo realizadas ao longo dos anos, objetivando a 
recuperação não só de aspectos econômicos, mas também simbólicos e culturais destas áreas. 
Muitas dessas intervenções caracterizam-se por ações e estratégias integradas com intervenções 
em espaços urbanos, humanização de áreas públicas, recuperação de edifícios degradados, 

                                            
1 Entre outros autores podemos destacar as contribuições de Choay (2006), Kühl (2008), Scocuglia (2004) e 
Torelly (2012) 
2 No ano de 1937 deu-se início a institucionalização de uma política de preservação dos bens culturais no Brasil, 
com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (SPHAN) que, inicialmente, passou a 
funcionar de forma experimental no ano de 1936 como parte da estrutura ministerial do Ministério da Educação, 
e teve como primeira tarefa elaborar um anteprojeto de lei federal desenvolvido por Mário de Andrade, que 
posteriormente, em 1937, é promulgado como Decreto-lei nº25 que organizava a proteção do patrimônio histórico 
e artístico nacional. 
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incentivo à instalação de habitações principalmente de interesse social, requalificação 
econômica e incremento a usos de lazer e cultura. 

Considerando esse fenômeno, é relevante a reflexão realizada por Tiesdell, Oc e Heath 
(1996) ao identificarem um conjunto de valores inerentes à revitalização das áreas históricas, 
onde destacamos o “valor de continuidade da memória cultural” ou “valor de patrimônio”: 

Evidências visíveis do passado podem contribuir pedagogicamente e 
educacionalmente para a identidade cultural e a memória de determinado povo ou 
lugar, localizando a sociedade contemporânea em relação à tradição anterior e dando 
sentido ao presente através da interpretação do passado (TIESDELL, OC E HEATH, 
1995, p.15)3. 

Apesar do valor ou da identidade cultural transcender o aspecto material e agregar outros 
tantos valores relativos aos bens culturais ao seu espectro, quando nos referimos ao bem 
edificado, estaremos, no âmbito desta dissertação, focando no aspecto material. Assim, 
procurando contribuir para a preservação do patrimônio edificado, o presente trabalho se 
concentrará na reflexão dos projetos de intervenção sobre este patrimônio material edificado, 
como parte representativa da identidade cultural de um povo ou lugar. 

No que diz respeito às formas de intervir no patrimônio edificado, vimos proliferar, dentro 
do processo de conscientização preservacionista, inúmeras posturas projetuais frente à 
preexistência de valor patrimonial. Mas será que projetos arquitetônicos de intervenção em 
edificações de reconhecido valor patrimonial possuem alguma especificidade? É possível 
identificar no que eles diferem (ou se diferem) de um projeto arquitetônico não relacionado a 
questões preservacionistas? Sob essa ótica, é de grande importância a reflexão sobre os 
procedimentos metodológicos utilizados em um projeto de arquitetura, notoriamente sobre os 
voltados para a preservação patrimonial.  

Pesquisas sobre a Metodologia de Projeto passaram a ser formalizadas em meados da 
década de 1950, quando arquitetos e engenheiros aplicaram novas técnicas para aprimorar a 
qualidade de seus processos de projeto e dos produtos finais destes. No ano de 1962, foi 
realizada em Londres a primeira conferência sobre métodos de projeto, tendo sido seguida por 
outros congressos, pelo surgimento de grupos de estudo nessa área e pela criação de vários 
periódicos, como a revista Design Studies, publicada pela ElsevierLtd. (KOWALTOWSKI, In: 
LAWSON, 2011, p.7). 

                                            
3No original: Visible evidence of the past can contribute pedagogically and educationally to the cultural identity 
and memory of a particular people or place, locating a contemporary society in relation to a previous tradition and 
giving meaning to the present by interpreting the past.  
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Kowaltowski (In: LAWSON, 2011, p.8) aponta que estudos sobre métodos de projetação 
não tiveram expressiva repercussão no Brasil durante um longo tempo. Entretanto, vemos o 
surgimento de um novo panorama nos últimos anos, especialmente no meio acadêmico: 

[...], ainda em construção, procura (re) colocar o projeto de arquitetura como campo 
de investigação e atuação [...]. Volta-se assim, a enfatizar o processo e não, apenas, o 
produto gerado a partir de modelos preconcebidos [...] (VELOSO, ELALI, p.100-101, 
2003). 

Destacamos neste cenário o grupo de pesquisa vinculado ao Departamento de Arquitetura 
(DARQ) e ao Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (PPGAU/UFRN), no qual se insere esta pesquisa sobre 
metodologias projetuais no patrimônio edificado. Foi a partir deste grupo que nasceu o 
seminário PROJETAR, evento bianual voltado para pesquisa, ensino e prática de projeto de 
arquitetura e urbanismo4. 

Mesmo com inúmeras contribuições teóricas sobre métodos de projetação arquitetônica, há 
uma escassez de estudos sobre esta temática no projeto de intervenção em edifícios de 
reconhecido valor patrimonial. Partindo dessa constatação, salientamos a importância da 
discussão proposta sobre a relação entre o arcabouço teórico da prática preservacionista e a 
existência de especificidades nos procedimentos metodológicos para projetos de intervenção 
em edificações de interesse patrimonial, sendo este o objeto de estudo desta dissertação.  

Essa discussão se reveste de uma importância ainda maior quando observamos que, em 
âmbito nacional, algumas das recentes reflexões sobre este tipo específico de projeto de 
arquitetura apontam para uma atuação, muitas vezes, caracterizada pelo arbítrio e completa 
ausência de rigor metodológico (KÜHL, 2006).  

Sabe-se que um projeto de intervenção em um bem cultural arquitetônico apresenta grande 
complexidade no momento de sua elaboração. Neste caso, ao interesse para sua preservação 
soma-se uma gama de fatores que nele interferem e que determinam suas diretrizes projetuais. 
Primeiramente, por sua condição de patrimônio cultural, com significados e representações e, 
depois, pela adequação dos espaços antigos a novos usos, que muitas vezes necessitam de novas 
instalações, para garantir a segurança e a possibilidade de um uso atual. 

Este tipo particular de projeto arquitetônico segue, em princípio, as mesmas etapas do 
projeto de arquitetura de um edifício novo, como a escolha do tema e a coleta de dados 

                                            
4 O grupo PROJETAR/UFRN (PPGAU/DARQ) visa contribuir para o avanço da pesquisa e da produção de 
conhecimentos nas seguintes áreas de Projeto de Arquitetura e Percepção do meio ambiente. Para maiores 
informação consultar: www.grupoprojetar.ufrn.br. 
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(informações relativas ao terreno e seu entorno, as legislações vigentes, os materiais de 
construção, as soluções construtivas e tecnológicas). É sabido que qualquer projeto 
arquitetônico deve considerar uma preexistência, a sua inserção no tecido urbano estabelecido, 
contudo, quando tratamos de projetos em áreas com valor patrimonial destacado, este aspecto 
é elevado a outro patamar de atenção. 

Lawson (2011, p.41) discute alguns problemas no processo de concepção de projetos e 
aponta que existem especialidades enfrentadas em tipos particulares de projeto, destacando que 
o “mais provável é que projetar envolva algumas habilidades tão genéricas que se aplicam a 
todos os tipos de prática, mas também parece provável que algumas habilidades sejam 
específicas para certos tipos de projeto”. 

A questão da pesquisa está em investigar a existência de diferenças metodológicas entre o 
projeto de arquitetura do “novo”5 e o projeto de intervenção no patrimônio edificado. Logo, a 
hipótese é de que o projeto de intervenção exige dos profissionais conhecimentos teóricos e 
práticos específicos na área de preservação patrimonial, e que não considerar estas 
especificidades podem acarretar práticas danosas ao patrimônio. 

Diante da questão apresentada, o recorte desta pesquisa abarca a análise do registro dos 
procedimentos metodológicos de três projetos de intervenção, realizados entre os anos de 2013 
e 2015 em edifícios de reconhecido valor patrimonial, situados na área conhecida como centro 
histórico da cidade de Natal. São eles os projetos do Terminal Marítimo de Passageiros, do 
Antigo Palácio do Governo (atual Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão - EDTAM) e 
do Antigo Hotel Central. 

Em grande parte, o centro histórico de Natal se identifica com a problemática brasileira 
comum à maioria dos centros urbanos, isto é, após um período se constituindo como área 
concentradora das principais atividades econômicas da cidade e de moradia das classes mais 
abastadas, passou por declínio econômico e consequente deterioração do seu espaço físico 
(SILVA, 2002).  

Não diferente de outros casos nacionais, cada vez mais se observa na cidade de Natal uma 
preocupação para a reversão do quadro de abandono do seu centro histórico, com a instalação 
de uma série de ações visando à reabilitação do mesmo. 

                                            
5 Quando falamos sobre projeto arquitetônico para a construção do novo, nos referimos ao tipo de projeto que está 
dissociado do contexto da preservação patrimonial. Seja por não intervir em uma edificação patrimonial existente, 
seja por não se situar em uma área historicamente consolidada. 
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Entre essas ações, destacamos a implementação em 2009 do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) Cidades Históricas (BRASIL, 2009, p.xx). Acredita-se que, com a inclusão 
de Natal no PAC Cidades Históricas, um número cada vez maior de projetos de intervenção em 
imóveis de interesse para preservação venha a ser concretizado, tanto na esfera pública quanto 
na iniciativa privada. Logo, refletir sobre a prática projetual contemporânea em Natal é uma 
discussão relevante6. 

Como supracitado, a intenção da pesquisa consiste em investigar a existência de 
especificidades nos procedimentos metodológicos utilizados para o projeto de intervenção no 
patrimônio edificado. Entretanto, este estudo não pretende ser normativo; é uma tentativa de 
sistematizar conhecimentos específicos sobre o ato de projetar em edificações de interesse 
patrimonial.  

Cabe justificarmos que não avaliaremos o processo de projeto no momento da concepção, 
uma vez que o tempo da pesquisa de mestrado não nos permite aprofundar a este nível de 
detalhamento. Entretanto, o objetivo geral proposto consiste em avaliar se os procedimentos 
metodológicos de projetação arquitetônica (contemplando as especificidades relacionadas ao 
projeto de intervenção no edifício de valor patrimonial) estão explícitos no registro oficial do 
produto final, ou seja, nos documentos apresentados ao órgão público federal responsável pela 
preservação – o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, superintendência do Rio 
Grande do Norte (IPHAN/RN). 

Normalmente, o processo ou os procedimentos metodológicos utilizados pelo projetista 
para chegar ao resultado não estão explícitos na apresentação do produto final de um projeto 
arquitetônico. Para aprovação deste, os órgãos competentes não exigem do profissional de 
arquitetura e urbanismo a explicação dos motivos que o levaram a tais decisões, e nem seria 
cabível tal demanda. Também não é comum a explicitação do processo ao entregar um produto 
ao cliente final. 

Já no caso de um projeto de intervenção em edificação de reconhecido valor patrimonial 
(com nível de proteção federal), entendemos que o registro do processo de decisões deveria, 
sim, ser parte essencial do produto final, incluindo até mesmo as premissas teóricas adotadas 

                                            
6Criado em 2007, no segundo mandato do presidente Lula (2007-2010), o Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) tem como objetivo promover a retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura 
social, urbana, logística e energética do país, contribuindo para o seu desenvolvimento acelerado e sustentável. 
Parte integrante deste programa, o PAC Cidades Históricas tem como diretriz promover ações de reabilitação de 
imóveis e requalificação de espaços urbanos tombados. Para tanto, pretende viabilizar ações de saneamento 
ambiental, melhoria do transporte público e implantação de habitações sociais, intervindo em processos que 
aceleram a deterioração do patrimônio cultural (BRASIL, 2009, p.5). 
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pelos projetistas, pois defendemos o aprofundamento dessas contribuições como um dos 
momentos do processo de concepção do projeto de intervenção no bem de interesse cultural, 
não com uma postura cega, mas com uma abordagem crítica e uma interpretação estreita, 
considerando os debates atuais acerca da preservação dos bens. 

Assim, para atingir nosso objetivo geral, precisaremos enfrentar alguns caminhos 
explícitos na estrutura desta dissertação7. Primeiramente, no capítulo que se segue a esta 
introdução, observar-se-á a necessidade de resgatar elementos teóricos e metodológicos da 
prática preservacionista, oferecendo um panorama sobre o desenvolvimento da restauração 
enquanto disciplina e a aplicabilidade destes preceitos teóricos nos dias atuais. Abordaremos 
também a existência de correntes contemporâneas de intervenção no patrimônio edificado, que 
servirão como base para as análises projetuais dos estudos de caso selecionados. 

Em seguida, o escopo do terceiro capítulo visa analisar a abordagem de alguns autores 
sobre métodos de projetação arquitetônica, que subsidiarão a discussão sobre a existência de 
diferenças nos procedimentos metodológicos entre o projeto de arquitetura do “novo” e o 
projeto de intervenção no patrimônio edificado. Logo, a partir da revisão bibliográfica que 
adotaremos como referencial teórico-metodológico, detalharemos a forma como serão 
analisados os projetos apresentados no quarto capítulo. 

Portanto, o quarto capítulo corresponde à análise dos projetos de intervenção realizados 
na cidade de Natal/RN, conforme supracitado. A intenção é averiguar como e se os 
procedimentos metodológicos estão registrados no produto final (representação gráfica do 
projeto) entregue ao órgão responsável pela análise e aprovação do projeto arquitetônico. 
Observaremos também se aqueles procedimentos se refletem, de alguma maneira, no resultado 
final obtido e apresentado ao órgão preservacionista, abarcando as complexificações das 
questões preservacionistas, aquilo que difere o projeto de intervenção do projeto do novo. Por 
fim, identificaremos o caráter arquitetural das intervenções, baseando-nos nas teorias 
restaurativas e nas correntes contemporâneas de intervenção abordadas no capítulo dois desta 
dissertação. 

                                            
7Para o alcance dos objetivos da dissertação, as Técnicas da pesquisa utilizadas foram: Pesquisa Bibliográfica – 
com o levantamento e análise de parte do que já se produziu sobre o tema de preservação de bens culturais e sobre 
metodologias de projetação arquitetônica, em forma de livros, revistas e publicações; e Pesquisa Documental – 
constituem também como fonte desta pesquisa os processos com projetos disponíveis no IPHAN/Natal, Fundação 
José Augusto e na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, que são os órgãos responsáveis pela 
aprovação ou não de tais projetos. 
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Espera-se, portanto, contribuir para a consolidação de métodos de projetação 

arquitetônica conscientes da responsabilidade cultural e social envolvidas em projetos de 
transformação de áreas urbanas, conjuntos arquitetônicos e edifícios de interesse para 
preservação como testemunhos únicos, que devem ser transmitidos para gerações futuras, onde 
as intervenções contemporâneas se manifestem, valorizando o preexistente e promovendo um 
diálogo com a contemporaneidade. 
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2. TEORIA DO RESTAURO E MÉTODOS DE INTERVENÇÃO NO 
PATRIMÔNIO EDIFICADO 

Este capítulo foca na contribuição de alguns autores a respeito de questões referentes às 
formas de intervir em edifícios de reconhecido valor patrimonial. Partiremos da contribuição 
de Alois Riegl, pioneiro na reflexão teórica sobre os valores envolvidos e atribuídos aos bens 
patrimoniais. 

Segue-se uma breve apresentação do que podemos identificar como a instituição do 
restauro/conservação como campo disciplinar autônomo, no século XIX, concentrando-se nas 
formulações de Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, John Ruskin e Camillo Boito. Entre várias 
contribuições do século XX, destacaremos apenas as de Gustavo Giovannoni e Cesare Brandi, 
que consideramos como duas das de maior repercussão nos debates atuais, especialmente no 
Brasil. 

A partir desta leitura teórica, apresentaremos alguns pontos de discussão acerca das 
intervenções projetuais em patrimônios edificados e, por fim, discutiremos as diversas 
possiblidades metodológicas dos projetos de intervenção, observando como estas teorias se 
rebatem em posturas contemporâneas de intervenção. 

 
2.1 Pioneirismo e atualidade de uma teoria de Valores  
Alois Riegl (1858-1905) no livro O Culto moderno dos Monumentos: a sua essência e sua 

origem, publicado no ano de 1903, analisa a questão da conservação dos monumentos históricos 
a partir de uma teoria de valores atribuídos aos monumentos. Neste livro, o termo “culto” é 
empregado como o consciente interesse pelos monumentos. 

Ao abordar a mudança dos valores de percepção dos monumentos ao longo dos anos, Riegl 
(2014, p.31) apresenta uma reflexão sobre o termo “monumento”. Ele define que monumento, 
no “sentido original” da palavra, é toda “obra criada pela mão do homem e elaborada com o 
objetivo determinante de manter sempre presente na consciência das gerações futuras algumas 
ações humanas ou destinos”, ou seja, é aquele que desde a sua concepção foi construído para 
rememorar pessoas ou fatos. Riegl alerta que ao falar de culto moderno não está se referindo 
aos monumentos intencionais, e sim, aos monumentos históricos e artísticos. 

Segundo ele, o valor histórico de um monumento está relacionado a toda atividade humana 
da qual nos legaram testemunhos ou conhecimento. Entretanto, com a imensa massa de 
acontecimentos dos quais alguns testemunhos foram conservados, podemos considerar que a 
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quantidade de monumentos com valor histórico aumenta a cada instante. Por isso, Riegl aponta 
que “fomos obrigados a voltar a nossa atenção apenas aos testemunhos que nos parecem 
representar etapas mais evidentes no processo de evolução de um determinado ramo da 
atividade humana” (RIEGL, 2014, p.33). 

Nesse sentido, afirma também que todo monumento de arte caracteriza-se por ser um 
monumento histórico, já que representa uma determinada época da evolução das artes plásticas. 
Entretanto, Riegl alerta que o valor da arte não reside apenas no campo histórico, mas também 
na sua especificidade artística relativa à sua concepção, forma e cor.  

E quais valores um monumento pode oferecer ao homem moderno? Riegl oferece a 
resposta com uma abordagem histórica e interpretativa da divisão de dois grupos de valores 
patrimoniais: os “valores de memória” ligados ao passado, e os “valores de atualidade”, 
pertencentes ao presente e que evocam a capacidade do monumento de satisfazer as 
necessidades sensíveis e espirituais dos homens. Estes dois grupos de valores patrimoniais são 
subdivididos em outros valores (Figura 01), formulados a partir de sentidos atribuídos pela 
sociedade aos monumentos históricos. 

Figura 01: Valores patrimoniais identificados por Riegl 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fonte: Esquema observado em sala de aula na disciplina Seminário Temático IV/PPGAU/UFRN (Profa. 
Dra. Natália M. Vieira) 
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Os Valores de Rememoração 
O culto ao valor de antiguidade de um monumento em relação aos demais pode ser 

considerado o mais recente. Para definir o valor de antiguidade, Riegl aponta que, tão logo o 
objeto ou monumento é construído, inicia-se um processo de “atividade destruidora” da própria 
natureza, e é pelos traços desse processo que reconhecemos que um “monumento não se 
originou em um tempo recente, mas em um tempo mais ou menos passado e é na percepção 
desses traços que seu valor de antiguidade repousa”. 

Aqui destacamos que o valor de antiguidade não está vinculado a um estilo antigo, que 
podendo ser imitado, mas se exprime pelo efeito óptico da decomposição da superfície com seu 
desgaste – a influência do tempo, pátina, a exemplo das ruínas. Contudo, Riegl alerta que este 
processo tem um limite, porque quando a decomposição é total, um “monte disforme de pedras 
não é suficiente para dar ao espectador o valor de antiguidade” – devendo haver pelo menos um 
traço da forma do monumento (RIEGL, 2014, p.51 -53). 

É interessante a abordagem de Riegl sobre o valor de antiguidade, ao esclarecer que este 
pode ser partilhado por todos e ser válido para todos, entre homens cultos e incultos, entendidos 
em arte ou não, considerando que os critérios pelos quais o valor de antiguidade é reconhecido 
são muito simples, já que sua percepção é óptica. 

O valor histórico de um monumento está relacionado ao fato do mesmo representar um 
estágio evolutivo de uma atividade humana. Riegl (2014, p.55) assinala que, quando um 
monumento tem valor histórico, não interessam “os traços das influências de degradação da 
natureza, mas sua criação original como obra de arte”. Portanto, quanto mais um monumento 
tem conservado sua integridade após a construção, quanto menos alterado ele esteja, maior é o 
seu valor histórico. 

Desse ponto de vista, são perturbadoras e inoportunas as degradações e alterações no 
monumento. Logo, o culto do valor histórico está relacionado à conservação de um documento 
como intocável, mas por uma razão diferente da do valor de antiguidade. Vemos, assim, uma 
divergência entre os valores histórico e de antiguidade.  

Diferentemente do valor de antiguidade, o valor histórico só é percebido com uma base 
científica, podendo ser entendido somente através de uma reflexão racional. 

O valor rememoração ou comemoração está relacionado à noção de monumento 
intencional. O princípio deste valor está no fato de que o firme propósito do monumento, 
partindo da sua construção, é o de nunca se converter em algo ultrapassado, devendo se manter 
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sempre presente e vivo na consciência da posteridade, de algum modo. Este valor “pretende 
nada menos do que a imortalidade do monumento” e, por isso, suas degradações devem ser 
combatidas (RIEGL, 2014, p. 63). 

 
Os valores de Contemporaneidade 

O moderno valor de contemporaneidade ou de atualidade apresentado por Riegl (2014, 
p. 65) tende a considerar o monumento “não como tal, mas como uma estrutura moderna”, e 
engloba os valores de uso prático (utilitário) e de arte. De uma maneira geral, o valor de 
atualidade exige que o monumento antigo tenha uma aparência nova e não apresente sintomas 
de degradação. 

Para o valor de uso, relativo às condições materiais de utilização prática dos 
monumentos, distinguem-se três casos: o primeiro, quando o edifício perde toda a sua 
possibilidade de uso, como o caso das ruínas cujo interesse reside fundamentalmente na 
ancianidade; o segundo, quando o edifício mantém seu uso original, como é o caso de várias 
igrejas; e, por fim, quando os bens não têm integralmente as funções contemporâneas, mas 
existe a necessidade de serem recuperados (RIEGL, 2014, p.66-69).  

Riegl observa também que todos os monumentos possuem um valor artístico para nós 
que, segundo a concepção moderna, corresponde às exigências da moderna vontade artística 
(Kunstwollen): o valor de arte elementar ou de novidade e o valor de arte relativo. 

O primeiro valor é o que depende da aparência fresca e intacta das obras: apenas o novo 
é íntegro e belo, “aquilo que está velho, fragmentado, descolorido, é feio”. Riegl (2014, p. 74) 
destaca que o valor de uso “se vincula esteticamente” ao valor de novidade. 

O segundo valor se baseia na possibilidade de que obras de gerações anteriores podem 
ser apreciadas não só como testemunhos da força criadora dos homens, mas também com 
respeito à especificidade da sua concepção, forma e cor. O valor de arte é relativo, pois, do 
ponto vista moderno, não existe um valor de arte absoluto. Mas, “segundo nos mostra a 
experiência, as obras que datam de muitos séculos são mais valorizadas do que as obras 
modernas” (RIEGL, 2014, p. 79- 80). 

Assim, destacamos esta percepção do valor artístico (relativo) como um valor 
contemporâneo, que expressa a primeira ideia de um "juízo de valor" de uma "seleção". Só 
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conservamos/preservamos nos bens materiais aquilo que, de alguma maneira, consideramos ter 
valor artístico. 

No próximo item observaremos que, inicialmente, boa parte da conservação dos 
monumentos do século XIX é baseada em uma associação íntima entre o valor de novidade e o 
valor histórico, onde a intervenção no documento (objeto) histórico será baseada na 
reconstituição da unidade do estilo em que o objeto foi criado. Também veremos, com John 
Ruskin, o destaque dado ao valor de antiguidade. Portanto, observaremos adiante que as 
principais posturas intervencionistas nos bens patrimoniais que se desenvolveram no século 
XIX estarão fundamentadas, sobretudo, no antagonismo entre os valores de novidade e de 
antiguidade, que serão posteriormente conceituados por Riegl no início do século XX. 

 
2.2 A restauração enquanto disciplina 
Mesmo com a crescente conscientização em se preservar os monumentos, que foi 

evoluindo com o decorrer dos anos, saber como intervir nos mesmos requer defrontar-se com 
questões práticas e técnicas referentes à sua arquitetura e construção. 

Querer e saber “tombar” os monumentos é uma coisa. Saber como conservá-los 
fisicamente e restaurá-los é algo que se baseia em outros tipos de conhecimento. Isto 
requer uma prática específica e pessoas especializadas, os “arquitetos dos 
monumentos históricos”, que o século XIX precisou inventar (CHOAY, 2006, p.149).  

A partir da década de 1820 e diante das questões da época, vimos o surgimento da 
restauração como disciplina, em que especialistas trabalharam para a construção de uma 
consistente base teórica para a restauração. 

 
2.2.1 Contribuições teóricas do século XIX  
Sabe-se que o século XIX constitui um período dominado por duas doutrinas que se 

defrontam: “uma, intervencionista, predomina no conjunto dos países europeus; a outra, anti-
intervencionista, é própria da Inglaterra”, protagonizadas pelas figuras do arquiteto francês 
Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc e o pensador e escritor inglês John Ruskin, respectivamente 
(CHOAY, 2006). Essas doutrinas influenciaram atuações e posturas no modo de preservar, 
sendo consagradas na historiografia da preservação de monumentos históricos. 
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2.2.1.1 Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc  
Arquiteto, escritor, diretor de canteiros de obras e desenhista, Viollet-le-Duc (1814-

1879) influenciou vários campos. Ele atuou numa época em que a arquitetura gótica se revestia 
de um caráter nacionalista, e em que a restauração estava se estabelecendo como ciência, vindo 
a assumir um papel de grande relevância nas intervenções dos monumentos de sua época. Sua 
construção teórica e prática sobre a restauração se revestiu de tamanha importância, que até os 
dias atuais é bastante citada, seja como exemplo positivo, seja como crítica ao seu método de 
atuação. 

Conforme destacamos, a valorização da arquitetura medieval era bastante debatida, 
assim como o destino dos edifícios deste período que, no decorrer do século XVIII e início do 
século XIX, foram bastante sacrificados. Dessa forma, a preocupação com os monumentos 
adquiria maior importância. Em 1837, foi criado na França, um conselho de especialistas para 
auxiliar a Comissão dos Monumentos Históricos, que tinha como um de seus objetivos 
centralizar e regularizar as intervenções em edifícios de valor histórico. A Comissão selecionou 
arquitetos designados para dirigir as obras, entre eles, Viollet-le-Duc (KÜHL, In: VIOLLET-
LE-DUC, 2006, p.13).  

No ano de 1835, Viollet-le-Duc foi nomeado inspetor geral dos edifícios diocesanos, 
formando um comitê que tinha autoridade sobre a avaliação dos projetos de restauração. 
Durante este período começa a formular sua obra teórica e juntamente com Mérimée elabora 
um instrução técnica, publicada em 1849, sobre a restauração dos edifícios diocesanos. Este 
texto é considerado fundamental e de grande influência na formação dos profissionais 
restauradores. Nele eram tratados assuntos como: 

[...] manutenções periódicas para evitar as restaurações, e foram expostas questões 
práticas e técnicas, tais como: o modo de fazer o levantamento, de analisar, e de 
verificar as causas mais comuns de degradação; as maneiras de talhar pedras e de fazer 
rejuntes; explicações sobre as técnicas medievais. E também, principalmente, 
indicações de como restaurar um edifício (KÜHL, In: VIOLLET-LE-DUC, 2006, 
p.16). 

Além desta instrução técnica, Viollet-le-Duc divulga outros escritos, destacando-se o 
Dictionnaire Raisonné de l´Architecture Française du XI au XVI Siécle, publicado entre 1854 
e 1868, onde ele expõe o verbete “Restauração”, foco de nossa análise a partir de agora. 

Em seu Dictionnaire, no verbete restauração, Viollet-le-Duc define: “Restaurar um 
edifício não é mantê-lo, repará-lo ou refazê-lo, é restabelecê-lo a um estado completo que pode 
não ter existido nunca em um dado momento” (VIOLLET-LE-DUC, 2006, p.29). 
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Neste escrito, retoma o programa relativo à restauração estabelecido pela Comissão dos 

Monumentos Históricos, explicando sua visão do que é restauração a partir do programa. 
Expõe que, antes de qualquer coisa, o programa “admite por princípio que cada edifício 

ou parte de um edifício deve ser restaurado no estilo que lhe pertence, não somente como 
aparência, mas como estrutura” (VIOLLET-LE-DUC, 2006, p.47). 

Diante de tal constatação, coloca em foco uma questão crucial a respeito do tema, de 
que são poucos os edifícios que, ao longo dos anos, não tenham sofrido modificações notáveis, 
sejam através de acréscimos, transformações ou mudanças parciais. E propõe: 

É, portanto, essencial, antes de qualquer trabalho de reparação, constatar exatamente 
a idade e o caráter de cada parte, compor uma espécie de relatório respaldado por 
documentos, seja por nota escrita, seja por levantamentos gráficos (VIOLLET-LE-
DUC, 2006, p.47). 

Ele enfatiza também que o arquiteto encarregado de uma restauração deve conhecer não 
somente os tipos referentes a cada período da arte, mas também os estilos pertencentes a cada 
escola, além de sua estrutura e anatomia. (VIOLLET-LE-DUC, 2006, p.56). 

O autor destaca algumas dificuldades que se acumulam em presença da restauração: 
“Em se tratando de restaurar partes primitivas e partes modificadas, deve-se não levar em conta 
as últimas e restabelecer a unidade de estilo alterada, ou reproduzir totalmente o todo com as 
modificações posteriores?” (VIOLLET-LE-DUC, 2006, p.48). Partindo deste questionamento, 
afirma que a adoção absoluta de um destes dois princípios pode oferecer perigos, sendo 
necessário agir em razão de circunstâncias particulares. 

Tendo como precedente que a restauração de um edifício deve ser feita no estilo que lhe 
é próprio, ele admite o respeito aos elementos adicionados à obra no decorrer dos anos, que 
devem ser aceitos quando tais acréscimos representam uma melhoria em detrimento a um 
sistema defeituoso. 

Outro ponto levantado no verbete é o caso de refazer em estado novo porções do 
monumento das quais não resta traço algum, seja por necessidade de construção, seja para 
completar uma obra mutilada. Nestes casos, ele defende que o arquiteto responsável deve se 
imbuir do estilo próprio do monumento. 

Com relação às questões de adaptação de um edifício ao programa de uso que lhe é 
proposto, na visão de Viollet-le-Duc, o profissional deve “satisfazer tão bem todas as 
necessidades que exige essa destinação, que não haja modo de fazer modificações”. Sendo que 
o arquiteto deve se colocar no lugar do que realizou a obra – o arquiteto primitivo, e supor 
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aquilo que ele faria se, voltando ao mundo, fossem levados a ele os novos programas propostos 
(VIOLLET-LE-DUC, 2006, p.65). 

Podemos concluir, inclusive através de sua prática profissional, que a metodologia 
projetual restaurativa de Viollet-le-Duc objetivava o estabelecimento de um projeto ideal, 
utilizava-se de complementações e substituições que, para ele, “corrigiam” os “defeitos” 
existentes nos edifícios. Esta “correção”, em muitos casos, desrespeitava a configuração 
original da matéria e eliminava os elementos adicionados à obra no decorrer dos anos, visando, 
desta forma, o restabelecimento da unidade de estilo da edificação.  

A maior crítica à teoria e metodologia de trabalho de Viollet-le-Duc está relacionada a 
problemas como a questão da autenticidade8 (entendida como “verdade” documental), as 
reconstituições fantasiosas, o desrespeito às transformações da obra no decorrer do tempo e a 
postura de “acertar os defeitos”. 

Entretanto, não podemos desconsiderar, conforme comentamos anteriormente, que 
Viollet-le-Duc não propunha a adoção de uma regra absoluta. Diferentemente da forma como 
foi difundida sua obra, ele admitia a existência de casos particulares. 

Segundo Kühl (In: VIOLLET-LE-DUC, 2006, p.21), durante os séculos XIX e XX, a 
obra de Viollet-le-Duc foi, de certa forma, abandonada por um longo período. Entretanto, mais 
recentemente9, sua obra passou a ser reavaliada, pois, apesar das polêmicas que envolvem tanto 
sua teoria quanto sua prática restaurativa, ele contribuiu com formulações teóricas inovadoras 
para sua época e, porque não, ainda atuais.  

Podemos destacar como aspectos atuais e ainda usuais abordados por ele: a restauração 
não apenas da aparência do edifício, mas também da função portante de sua estrutura; o 
levantamento detalhado da situação atual do bem; o conhecimento da história do edifício; e a 
reutilização do bem para garantir a sua preservação. 

 
 

                                            
8Aqui não nos concentraremos na discussão do conceito de autenticidade. Ao utilizarmos este conceito estaremos 
nos referindo à contribuição de Jokilehto (2006, p.8), concluindo que, etimologicamente, o conceito de “autêntico” 
refere-se a ser verdadeiro, ao contexto ou momento em que o objeto foi gerado, ou seja, é necessário considerar as 
várias fases da obra, os seus acréscimos ao longo dos anos. 
9 Principalmente após o centenário de sua morte, cuja comemoração incluiu uma exposição e o Colóquio 
Internacional Viollet-le-Duc, realizados em Paris no ano de 1980 (KUHL, In: VIOLLET-LE-DUC, 2006, p.21). 
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2.2.1.2 John Ruskin  
Em oposição às formulações de Viollet-le-Duc, merece destaque a figura de John 

Ruskin (1819-1900), considerado o principal teórico da preservação na Inglaterra do século 
XIX. Viveu durante o auge econômico e poderio militar do país. Inimigo ferrenho da 
industrialização, “foi um dos maiores expoentes da crítica romântica, de cunho socialista, à 
sociedade capitalista industrial e suas mazelas”. Entretanto, além de sua contribuição política, 
também é de grande importância para a sociedade moderna sua reflexão sobre o papel da 
arquitetura e sua preservação (KÜHL, In: RUSKIN, 2008, p.10). 

Suas atividades como artista e crítico da arte começaram após sua graduação em Oxford, 
em 1842. Autor de As Sete Lâmpadas da Arquitetura, deu origem a uma linha preservacionista 
conhecida como anti-intervencionista (CHOAY, 2006). Suas formulações teóricas voltadas 
para a questão da preservação estão alicerçadas, especialmente, na Lâmpada da Memória, em 
que se colocava contra a restauração, alertando, contudo, para a necessidade de cuidado e 
manutenção constantes dos monumentos.  

Ruskin defendia que as marcas que o tempo imprimiu nos edifícios fazem parte de sua 
essência e, segundo sua opinião, a restauração era “uma mentira do começo ao fim”: 

[...] a mais total destruição que um edifício pode sofrer: uma destruição da qual não 
se salva nenhum vestígio: uma destruição acompanhada pala falsa descrição da coisa 
destruída. Não nos deixemos enganar nessa importante questão; é impossível, tão 
impossível quanto ressuscitar os mortos, restaurar qualquer coisa que já tenha sido 
grandiosa ou bela em arquitetura (RUSKIN, 2008, p.79). 

Segundo opinião de alguns, como a de Choay (2006, p.155), a postura veemente de 
Ruskin contra a restauração é passível de críticas, especialmente pelo fato de ele não ter 
produzido qualquer teoria que legitimasse algum tipo de intervenção nos edifícios: 

Para Ruskin [...], querer restaurar um objeto ou um edifício é atentar contra a 
autenticidade que constitui sua própria essência. Ao que parece, para ele o destino de 
todo monumento histórico é a ruína e a desagregação progressiva. 

Entretanto, precisamos entender que, na época de suas formulações, a prática 
intervencionista mais usual era baseada nas reconstituições de unidade estilística, propostas por 
seu contemporâneo francês Le-Duc, com um desrespeito aos acréscimos no decorrer dos anos, 
sendo isto que ele entendia como restauração. Além do que muitos desconsideram seus apelos 
constantes às manutenções periódicas dos edifícios, para que os mesmos não cheguem ao 
arruinamento. E afirmava: “Cuide bem de seus monumentos, e não precisará restaurá-los” 
(RUSKIN, 2008, p. 81-82). 
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O elemento chave abordado na “Lâmpada da Memória” é o tempo ou a história, 

defendendo que é pela passagem do tempo que a arquitetura vai se impregnando de vida e dos 
valores humanos, sendo de grande importância construir edifícios duráveis, como também 
preservar os que chegaram até nós. Com isso apresenta-nos o conceito da pátina ou “mancha 
dourada do tempo”. 

Pois, de fato, a maior glória de um edifício não está em suas pedras, ou em seu ouro. 
Sua glória está em sua Idade, e naquela profunda sensação de ressonância [...]. Está 
no seu testemunho duradouro diante dos homens, no seu sereno contraste com caráter 
transitório de todas as coisas, na força que – através da passagem das estações e dos 
tempos, e do declínio e nascimento das dinastias, e da mudança da face da terra, e dos 
contornos do mar – mantém sua forma esculpida por um tempo insuperável, [...] 
(RUSKIN, 2008, p.68). 

Merece destaque também a atualidade do pensamento de Ruskin, ao reconhecer a 
importância da arquitetura doméstica. Para ele, as casas de moradia e suas diferenças expressam 
o caráter e a ocupação de cada homem, fazem parte de sua história, podendo, assim, ser elevadas 
à classificação de uma espécie de monumento (RUSKIN, 2008, p.61). 

Outro ponto que merece destaque no capítulo “Lâmpada da Memória” é a associação 
feita pelo autor entre o meio ambiente natural e o construído. 

A própria serenidade da natureza é gradualmente arrancada de nós [...]. Toda a 
vitalidade se concentra através dessas artérias pulsantes em direção às cidades 
centrais; o campo é transposto como um mar verde por pontes estreitas, e somos 
jogados em multidões cada vez mais densas sobre os portões da cidade. Lá, a única 
influência que pode de alguma forma tomar o lugar daquela dos bosques e campos é 
o poder da Arquitetura antiga. [...], lembre-se de que certamente haverá alguém que, 
dentro do perímetro dos muros desassossegados, preferiria outros lugares que não 
esses para percorrer; outras formas para contemplar com familiaridade: como aquele 
que se sentou com tanta frequência onde o sol batia do oeste [...] (RUSKIN, 2008, p. 
84). 

Kühl (p.19, 30. In: RUSKIN, 2008) aponta a importância e a atualidade desta associação 
precoce entre o meio ambiente natural e o construído, “uma postura que só encontrará eco nos 
meios preservacionistas na segunda metade do século XX”. Acrescenta ainda que é “justamente 
nessa coerência geral, de não dissociar a preservação do quadro cultural mais amplo, que reside 
o valor, a profundidade e a atualidade das ideias rusknianas a esse respeito”. 

Diante do exposto, concluímos que o pensamento de Ruskin é marcado por várias 
questões pertinentes ao debate sobre as formas de intervir em edifícios de reconhecido valor 
patrimonial na atualidade, principalmente, seus apelos às manutenções constantes, o 
reconhecimento da importância da arquitetura doméstica. Além do reconhecimento das marcas 
do tempo (a pátina), essa última será corroborada nas contribuições teóricas de Boito, Riegl, 
Brandi e outros. 
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2.2.1.3 Camillo Boito  
Durante as décadas de 1880 e 1890, amadurecem novas posturas em relação às posições 

extremas de Viollet-le-Duc e Ruskin, merecendo destaque a figura do arquiteto, restaurador, 
historiador, critico, professor e teórico Camillo Boito (1835-1914). 

Boito teve um papel de grande importância no panorama cultural do século XIX. Como 
arquiteto restaurador, suas formulações teóricas são encaradas por muitos apenas como uma 
síntese dos preceitos teóricos de Viollet-le-Duc e Ruskin. Entretanto, as encaramos como uma 
reelaboração crítica das mesmas, sendo um dos responsáveis por consolidar na Itália uma via 
conhecida como “restauro filológico”, que dá ênfase ao valor documental da obra. 

É por volta dos anos de 1880 que Boito começa a formular textos sobre a prática 
restaurativa, resultantes na elaboração de diretrizes que começaram a circular na Itália. Dentre 
elas, destacam-se: a ênfase do valor documental dos monumentos; evitar uso de acréscimos e 
renovações, mas quando necessários devem ter caráter diverso do original (sem destoar do 
conjunto); as partes deterioradas ou faltantes precisando de complementos deveriam ser de 
material diverso ou ter incisa a data de sua restauração; as obras de consolidação deveriam se 
limitar ao necessário, evitando a perda dos elementos característicos ou pitorescos; respeito às 
várias fases dos monumentos – a remoção dos elementos só seria admissível se tivessem 
qualidade artística inferior à do edifício; documentação das fases antes, durante e depois com 
registros fotográficos das obras; instalação de uma lápide com inscrições apontando a data e as 
obras de restauro realizadas (KÜHL, In: BOITO, 2008, p.21-22). 

No Brasil, suas diretrizes mais conhecidas estão descritas na obra Os Restauradores10, 
em que ele se voltou não apenas para a arquitetura, mas também para a pintura e escultura. 
Entretanto, devido ao foco desta dissertação, nos deteremos apenas às suas considerações a 
respeito das intervenções arquitetônicas. 

Boito considerava diversas a conservação e a restauração. Para ele, conservar era 
“obrigação de todo governo civil, de toda província, de toda comuna, de toda sociedade, de 
todo homem” (BOITO, 2008, p.37). 

Boito (2008, p.57) considerava como uma “lógica impiedosa”, a interpretação de que o 
edifício deveria ser deixado à própria sorte ou “morrer de morte natural”. Assim, sua postura 
aproxima-se dos apelos de Ruskin sobre a necessidade de realização de manutenções 

                                            
10 Uma conferência apresentada durante a exposição de Turim em 1884 e publicada no mesmo ano, tendo sido 
traduzida para o português. 
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periódicas, para que os bens não chegassem ao estado de ruínas. E vai adiante, admitindo a 
possibilidade de restauração. 

Sob essa óptica, ele afirmava que a arte do restaurador é como a do cirurgião: “Seria 
melhor (quem não o vê?) que o frágil corpo humano não precisasse dos auxílios cirúrgicos; mas 
nem todos crêem que seja melhor ver morrer o parente ou um amigo do que fazer com que lhes 
seja amputado um dedo ou que usem uma perna de pau” (BOITO, 2008, p.57). 

Já com relação a Viollet-le-Duc, ele aponta os perigos de o arquiteto restaurador se 
colocar no lugar do arquiteto primitivo e afirma: 

Essa teoria é cheia de perigos. Com ela não existe doutrina, não existe engenho que 
seja capaz de nos livrar dos arbítrios: e o arbítrio é uma mentira, uma falsificação do 
antigo, uma armadilha posta aos vindouros. Quanto mais bem for conduzida a 
restauração, mais a mentira vence insidiosa e o engano, triunfante (BOITO, 2008, 
p.58). 

Criticou também a incoerência entre os escritos de alguns autores franceses e a prática 
restaurativa mais recorrente naquele país. Como exemplo citou Mérimée11, que pregava a não 
utilização de práticas restaurativas de acréscimos, supressões, correção de defeitos e 
irregularidades, por considerar que tais irregularidades e defeitos de simetria eram fatos 
históricos e repletos de interesse. Entretanto, “do dito ao feito existia uma grande distância” 
(BOITO, 2008, p.57). 

Boito (2008, p.57) encerra seu discurso sobre a restauração concluindo: 
1º É necessário fazer o impossível, é necessário fazer milagres para conservar no 
monumento o seu velho aspecto artístico e pitoresco; 
2º É necessário que os complementos, se indispensáveis, e as adições, se não podem 
ser evitadas, demonstrem não ser obras antigas, mas obras de hoje.  

Com relação à figura de Boito, Kühl (In: BOITO, 2008, p.27) conclui que sua produção 
não está livre de incoerências, mas suas reflexões e crítica o levaram a formular textos de grande 
interesse sobre a história da arte, a crítica arquitetônica e a restauração.  De uma forma 
resumida, em suas posturas de projeto de intervenção, Boito: estabeleceu uma metodologia de 
trabalho fundamentada em análises profundas das obras, procurando entender seus aspectos 
formais e técnico-construtivos; baseava-se em estudos documentais, na observação e nos 
levantamentos métricos dos edifícios; defendia a preservação das várias fases da obra; e 
salientava a importância da distinguibilidade e da mínima intervenção, princípios que 
permanecem ainda atuais.  

                                            
11Inspetor geral dos Monumentos Históricos da França, atuando juntamente com Viollet-le-Duc na elaboração de 
uma instrução técnica publicada em 1849, sobre a restauração dos edifícios diocesanos.  
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2.2.2 Contribuições teóricas do século XX 
O século XX também é marcado pela proliferação de diversas contribuições 

teóricas/práticas sobre as formas de intervir em edifícios de reconhecido valor patrimonial. 
Destacamos, entre outros, nomes como Luca Beltrami (1854-1933), Gustavo Giovannoni 
(1873-1947), Roberto Pane (1897- 1987), Cesare Brandi (1906-1988), Renato Bonelli (1911-
2004), Paolo Marconi (1933-2013) e Benito Paolo Torsello (1934). 

Para o desenvolvimento desta dissertação, nos deteremos às formulações de Gustavo 
Giovannoni e Cesare Brandi, pois, segundo nosso entendimento, são as que têm maior 
repercussão no Brasil. 

 
2.2.2.1 Gustavo Giovannoni 

Gustavo Giovannoni teve uma atuação de grande importância em vários campos, com 
destaque para as suas contribuições ao urbanismo. Ajudou a consolidar o “restauro urbano” 
como disciplina ao formular teorias urbanísticas, com atenção especial para as relações entre 
urbanismo, arquitetura e preservação do patrimônio.  

Giovannoni publicou uma centena de textos, contudo, para nossa abordagem sobre as 
formulações do autor, nos restringiremos aos escritos A Restauração dos Monumentos na Itália 
e o Verbete: Restauro dos Monumentos12, traduzidos para o português na coleção Artes e 
Ofícios, no ano de 2013. Estes textos referem-se à fundamentação teórica e ao método para o 
restauro de obras arquitetônicas. 

Em suas formulações, Giovannoni reafirma as proposições de Camillo Boito, 
consolidando uma linha de pensamento conhecida como “restauro científico” ou “restauro 
filológico”. Conforme veremos, esta corrente destaca os aspectos documentais das obras e as 
marcas de sua passagem ao longo do tempo. 

O texto A Restauração dos Monumentos na Itália foi publicado originalmente no 
volume das atas do Congresso que deu origem à Carta de Atenas de restauração, de 1931. 
Tratando sobre a questão do interesse na preservação e restauração dos monumentos, o autor 

                                            
12No original: “La Restauration des Monuments em Italie” em La Conservation dês Monuments d`Art et d´Histoire, 
Institut de La Coopération Intellectuelle, Office International dês Musées, 1933, pp.60-66; e o Verbete: Restauro 
dos Monumentos foi publicado originalmente em:“Restauro dei Monumenti”, em Enciclopedia Italiana, Milano, 
Instituto de la Enciclopedia Italiana (Trecanni), 1936, vol.29, pp.127-130. 
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retoma a questão da transformação, ampliação e complexificação do campo no decorrer dos 
anos, estabelecendo a existência de um princípio fundamental: 

Não se trata mais, [...], de atribuir, ou não, um valor de monumento a um edifício e de 
aplicar as medidas de estudo de conservação apenas às obras mais importantes e mais 
belas; também as obras secundárias se devem beneficiar desses privilégios quando 
apresentam interesse, tanto em razão de seu caráter coletivo ou de suas relações com 
edifícios mais grandiosos, quanto pelos testemunhos que elas nos trazem da 
arquitetura corrente de diversas épocas (GIOVANNONI, 2013, p.181). 

 Para ele, o objetivo principal da restauração é a conservação dos monumentos, logo, “os 
trabalhos de consolidação e manutenção regular são, portanto, os que se destacam neste 
programa” (GIOVANNONI, 2013, p.181). Entretanto, para os monumentos mais recentes (não 
aplicável aos monumentos da Antiguidade), ele não exclui os trabalhos de recomposição, 
reintegração e liberação13, desde que não alterem vestígios importantes do passado, nem sejam 
introduzidos falsos. 
 Giovannoni aponta que, independente da forma de intervenção, todo esse conjunto deve 
ser controlado pelos seguintes princípios: 

[...] respeito por todas as fases da construção que tenham um caráter artístico ou 
histórico; mínimo possível de obras e de acréscimos; utilização, para tratar as lacunas 
e completar as linhas, de materiais novos, mas desprovidos o quanto possível de 
ornamentos e conformes às características de conjunto da construção; continuação das 
formas num estilo similar, apenas em casos em que se trate de expressões geométricas 
desprovidas de originalidade decorativa; indicação dos acréscimos seja pelo emprego 
de materiais diferentes, seja pela adoção de um sistema de completamento sem 
nenhuma pretensão ornamental, seja por meio de epígrafes ou de siglas; respeito pelas 
condições de ambientação do monumento; documentação precisa dos trabalhos, por 
meio de relatórios analíticos e de fotografias ilustrando as diversas fases 
(GIOVANNONI, 2013, p.181). 

Contudo, quando se trata de um tema tão complexo como o do restauro, Giovannoni afirma 
que as classificações têm apenas um valor teórico e estes princípios abstratos devem ser 
interpretados em aplicações concretas, pois qualquer intervenção nos monumentos levanta, a 
todo instante, novas questões e imprevistos e, para resolvê-los, é necessário se deter “mais ao 
espírito do que à letra da teoria e mantendo rigorosamente o método” (GIOVANNONI, 2013, 
p.190).  

                                            
13 Os trabalhos de liberação consistem em decidir o que pode ser sacrificado e o que deve subsistir 
(GIOVANNONI, 2013, p.189). 
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No Verbete: Restauro dos Monumentos o autor enfatiza as exigências da “Carta de 
Restauração” – para ele, o cânone fundamental das intervenções nos monumentos – que podem 
ser resumidas assim14 (GIOVANNONI, 2013, p.198): 

1. Acima de tudo, devem ser realizados cuidados constantes e obras de consolidação, 
voltados a conceder resistência e durabilidade aos monumentos; 

2. Por motivos artísticos e da unidade arquitetônica, a questão da repristinação só pode ser 
admitida por razões históricas, baseada em dados absolutamente seguros e não em 
hipóteses; 

3. Exclua-se qualquer completamento dos monumentos da Antiguidade, considerando-se 
apenas a anastilose, isto é, a recomposição de algumas partes desmembradas com o 
acréscimo eventual de elementos neutros; 

4. Para os monumentos vivos (em uso), serão admitidas utilizações compatíveis com as 
primitivas, de modo a não produzir grandes alterações no edifício advindas das 
adaptações necessárias; 

5.  Todos os elementos, pertencentes a qualquer tempo e detentores de caráter artístico e 
histórico, devem ser conservados, podendo ser eliminados somente os que representam 
deturpações inúteis, não devendo ser desejo de uma unidade estilística e do retorno à 
forma primitiva.  E, no caso das eliminações (liberações), esses elementos devem ser 
avaliados e não submetidos a juízo pessoal do autor do projeto de restauro; 

6. O respeito às condições ambientais do entorno dos edifícios, não devendo estas ser 
alteradas por isolamentos inoportunos e por construções de novos edifícios invasivos 
por volume, cor e estilo; 

7. Os acréscimos, quando necessários, devem ter um caráter de simplicidade e com 
material diverso do primitivo, de modo que o restauro nunca possa induzir ao engano e 
representar a falsificação de um monumento histórico; 

8. O trabalho de liberação deve ser metódico nas escavações e ações que tornam 
novamente visíveis antigas obras; 

9. Todo o processo de intervenção no monumento deve ser registrado e realizado com 
documentação precisa constante num “caderno de restauração”, e ilustrado com 
desenhos e fotografias, de modo que o registro seja permanente. 

                                            
14 “Carta del Restauro Italiana”. Consiglio Superiore per Le Antichità e Belle Arti, Norme per il Restauro dei 
Monumenti (dezembro de 1931). Note-se que, quando proferiu a Conferência de Atenas, a Carta Italiana ainda 
não havia sido promulgada. 
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Pudemos observar que muitos dos princípios do restauro filológico, em especial as 
formulações de Giovannoni e Boito, ainda são válidos. Contudo, após a II Guerra Mundial, 
muitos países europeus foram confrontados com a necessidade de reconstruir suas cidades em 
larga escala e essa situação iria colocar em evidência algumas das limitações do “restauro 
filológico”.  

A proporção do problema (cidades devastadas) exigia uma abordagem além do aspecto 
documental da obra e também havia questionamentos de como fazer o uso das analogias nas 
localidades assoladas. Até o momento, as questões relativas à estética não eram abordadas e, 
“por conseguinte, as formulações teóricas do restauro não lidavam com meios conceituais 
suficientes para se abordarem obras devastadas” (KUHL, 2007, p. 199). Ou seja, podemos 
observar a ilusão da cientificidade total da intervenção, ao pensar que a aplicação rigorosa dos 
princípios expostos anteriormente garantiria a conservação/restauração dos monumentos. 

Evidenciava-se, assim, que a restauração de bens patrimoniais não existia apenas com a 
função de abrigar pessoas e serviços, mas também pela conservação da importância desses bens 
enquanto portadores de valores sociais e simbólicos da identidade de um povo. Por isso era 
necessário agir em razão de circunstâncias particulares que, necessariamente, remetem à 
atribuição de um valor ao monumento.  

Podemos afirmar que os princípios do restauro “filológico” tiveram papel fundamental no 
desenvolvimento da reflexão preservacionista. Entretanto, por se mostrar incapaz de 
transcender a realidade documental da obra, novas contribuições teóricas surgirão, promovendo 
o nascimento de outra corrente conhecida como “restauro crítico”, que passa a apontar o 
restauro como ato de juízo, de uma escolha crítica, de atribuição de um valor. Esta nova corrente 
terá como um dos seus principais expoentes o italiano Cesare Brandi. 

 
2.2.2.2 Cesare Brandi  

Brandi desenvolve sua Teoria da Restauração, publicada pela primeira vez em 1963, 
onde discute questões como: “o que é a restauração, qual a sua relação com a obra de arte, como 
esta última se manifesta, o que é testemunho histórico e como nós o consideramos em relação 
ao restauro” (CARBONARA, p.14, In: BRANDI, 2004). 

A teoria de Brandi se alicerça em uma série de considerações sobre a obra de arte. Para 
ele, esta “é produto especial da atividade humana” (BRANDI, 2004, p.27) e defende que a 
restauração não é sinônimo de restituição de um estado anterior. Antes de definir a restauração, 
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primeiramente ele a conduz em uma relação direta com a obra de arte, e esta ligação entre 
restauração e obra de arte “se estabelece, pois, no ato de reconhecimento, e continuará a se 
desenvolver em seguida” (BRANDI, 2004, p.27). Por isso define: 

[...] a restauração constitui o momento metodológico do reconhecimento da obra de 
arte, na sua consistência física e na dúplice polaridade estética e histórica, com vistas 
à sua transmissão para o futuro (BRANDI, 2004, p.30). 

Neste sentido, podemos perceber a estreita relação existente entre o momento 
"metodológico de reconhecimento" brandiano e o "valor artístico relativo" identificado por 
Riegl, apesar de Brandi não fazer nenhuma referência direta ao autor. 

A partir do reconhecimento da obra de arte como produto da atividade humana, são levadas 
em consideração não apenas a matéria através da qual a obra subsiste, mas também a 
bipolaridade estética e histórica que a obra de arte oferece à consciência. A instância estética 
“corresponde ao fato basilar da artisticidade pela qual a obra de arte é obra de arte” e a instância 
histórica “lhe compete como produto humano realizado em um certo tempo e lugar e que em 
certo tempo e lugar se encontra”. Brandi formula dois axiomas em relação à pratica do restauro 
(BRANDI, 2004, p.29). 

O primeiro axioma estabelece: “restaura-se somente a matéria da obra de arte” (BRANDI, 
2004, p.31), a obra de arte é única, irreprodutível e, por isso, a matéria, “enquanto meio que 
proporciona a fruição da obra de arte, deve ser preservada tendo em vista possibilitar a 
percepção daquela obra” (CAVALCANTI, 2012, p.70). 

O segundo axioma apresentado por Brandi estabelece: “a restauração deve visar o 
restabelecimento da unidade potencial da obra de arte, desde que isso seja possível sem cometer 
um falso histórico e sem cancelar nenhum traço da passagem da obra de arte no tempo” 
(BRANDI, 2004, p.33). 

Para Brandi toda obra de arte formula uma imagem (ou "forma"), e esta  é "singular e 
indivisível". Logo, propõe o conceito de unidade é essencial para definir os limites da 
restauração. Pare ele, a unidade não é quantitativa e sim qualitativa, "é a unidade que concerne 
ao inteiro, e não a unidade que se alcança no total" (BRANDI, 2004, p.42), e acrescenta que 

[...]em casos em que, na sua matéria a obra de arte estiver dividida, será necessário 
buscar desenvolver a unidade potencial originária que cada um dos fragmentos 
contém, proporcionalmente à permanência formal ainda remanescente neles 
(BRANDI, 2004, p.33). 

Portanto, o objetivo da restauração é restabelecer a leitura da obra de arte que está vinculada 
à sua imagem percebida como obra de arte. Contudo, esta intervenção na matéria tem que 



39 
 

integrar tanto a polaridade estética (a sensação de completude da obra), como também a 
instância histórica, evidenciando a atualidade da intervenção, para que não ocorra um falso 
histórico. Logo, podemos concluir que este reestabelecimento da leitura da obra considerando 
concomitantemente os aspectos históricos e estéticos seria exatamente a "unidade potencial" 
que Brandi defende. 

Vieira e Nascimento (2012, p.7) apontam que o conceito de “unidade estilística” de Viollet-
le-Duc, “que se preocupa com a leitura artística do conjunto, se moderniza no conceito da 
‘unidade potencial’ de Brandi, que permanece ressaltando a prioridade ao valor artístico”, mas 
também não esquece o valor histórico. Pois, Brandi acrescenta que a instância histórica não se 
refere apenas à primeira historicidade, mas também à segunda, que se constituiu de outros tantos 
passados históricos, inclusive o nosso presente histórico.   

Em sua obra, Brandi estabelece princípios práticos à ação restaurativa. O primeiro 
determina que “a integração deverá ser sempre e facilmente reconhecível”, embora não possa 
“infringir a própria unidade que se visa a reconstruir”. Para isso, a intervenção deve ser invisível 
à distância, mas facilmente perceptível a uma visão mais aproximada (BRANDI, 2004, p.47). 
Com isso ele reafirma a necessidade de que a intervenção atual seja reconhecível, sem 
desconsiderar o respeito à instância estética da obra de arte para o restabelecimento de sua 
leitura, de sua fruição estética. 

Para exemplificarmos este princípio, utilizaremos a intervenção realizada por Franco 
Missini na Vila Romana do Casal de Piazza Armerina (Sicília, Itália). Segundo Beatrice A. 
Vivio (2011, p.234), Missini contou com a contribuição direta de Cesare Brandi ao longo do 
desenvolvimento do projeto. 

Nada pareceu mais idôneo, portanto, do que erguer coberturas que correspondiam à 
forma dos ambientes em planta, sem a pretensão de refazimentos estilísticos ou 
tipológicos, mas simplesmente inspiradoras de uma nova evocação mental da 
hipotética conformação da Vila (VIVIO, 2011, p.234). 

Conforme imagens apresentadas a seguir (Figuras 02 a 04), podemos ressaltar a aplicação 
do conceito de "unidade potencial" à arquitetura. Observamos as inserções dos novos elementos 
com linguagem contemporânea, mas que procuram restabelecer a leitura do conjunto. 
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Figura 02: Museu da Vila Romana do Casal de Piazza Armerina – vista das coberturas sobrepostas à 
reintegração parcial das ruínas. 

Fonte: http://www.siciliaccessibile.it/, ano desconhecido 
 

Figura 03: Museu da Vila Romana do Casal de Piazza Armerina – vista das coberturas sobrepostas à 
reintegração parcial das ruínas. 

Fonte: http://www.originalitaly.it/, ano desconhecido 



41 
 

Figura 04: Museu da Vila Romana do Casal de Piazza Armerina – vista interna, com reintegração parcial das 
ruínas. 

Fonte: http://www.panoramio.com/, ano desconhecido 
O segundo princípio é relativo “à matéria de que resulta a imagem, que é insubstituível só 

quando colaborar diretamente para a figuratividade da imagem como aspecto e não para aquilo 
que é estrutura” (BRANDI, 2004, p.48).  Ou seja, a unidade figurativa da obra de arte é 
resultante da matéria, e a estrutura, embora importante documento histórico, caso não colabore 
para esta percepção, pode ser substituída por outra matéria não resultante em conflitos com o 
que se deseja preservar. 

O terceiro princípio coloca em questão o futuro, determina que “qualquer intervenção de 
restauro não torne impossível, mas, antes, facilite as eventuais intervenções futuras” (BRANDI, 
2004, p.48), permitindo, inclusive, sua reversão. Neste sentido, podemos traçar um paralelo às 
formulações de Boito, ao destacar a importância da distinguibilidade e da mínima intervenção, 
pois só é possível reverter ou promover novas intervenções, se as realizadas anteriormente 
forem perceptíveis e tiverem afetado minimamente o bem. 

A teoria de Brandi é bastante difundida e citada por muitos profissionais nas discussões 
e práticas a respeito da conservação e do restauro. Existem aqueles que, de alguma maneira, 
buscam seguir os princípios formulados por Brandi, como também os que criticam a 
aplicabilidade de suas contribuições na contemporaneidade. 

Entre os autores que criticam a aplicabilidade das formulações de Brandi, destacamos 
Muñoz Viñas (2005, p.6) que, ao fazer um breve histórico da conservação, tece comentários 
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mais incisivos a respeito das formulações de Cesare Brandi. Para o autor, Brandi não era um 
conservador/arquiteto atuante, mas um historiador da arte. Afirma também que sua publicação 
da Teoria do Restauro é um texto desnecessário e obscuro, que defende a relevância do valor 
artístico – para o autor, um conceito ultrapassado15.  

Entretanto, para Kühl (2007, p.202), a crítica que afirma que as formulações de Brandi 
são excessivamente teóricas e desvinculadas da prática não procede. A autora destaca que a sua 
Teoria é fruto de mais de 20 anos de trabalho à frente do Instituto Central de Restauro (ICR), 
em Roma:  

[...] é articulada aos seus escritos anteriores e à sua experiência didática no ICR, nas 
aulas destinadas à formação de corpo profissional capacitado do ponto de vista 
teórico-crítico e operacional. Suas formulações teóricas não estavam, de modo algum, 
desvinculadas da prática do instituto; antes, regiam-na e eram, por isso, continuamente 
verificadas e confrontadas. E continuam a sê-lo, uma vez que as proposições de Brandi 
seguem como referências incontornáveis na formação dos alunos do ICR e nas 
restaurações ali efetuadas. 

Muñoz Viñas (2005, p. 23-24) aponta também que a “visão estética” brandiana está 
vinculada apenas ao valor artístico de uma obra. Vieira e Nascimento (2012, p.9) refutam esta 
crítica à questão da visão estética baseada no valor artístico ao declararem: 

Aqui destacamos o que entendemos ser outro equívoco de interpretação ao vincular a 
teoria brandiana apenas ao valor estético, quando a reflexão deste autor claramente 
busca o trabalho concomitante entre a “instância estética” e a “instância histórica”. 

Outra das principais críticas a Brandi está baseada no fato de que sua teoria foi elaborada 
voltada exclusivamente para as obras de arte, considerando que apenas estas podem ser objeto 
de restauração. A crítica que se desenvolve está relacionada à ampliação do universo passível 
de ações conservacionistas com o desenvolvimento do conceito de "bem de interesse cultural". 
Estes autores defendem a validade da aplicação da Teoria da Restauração de Brandi na 
contemporaneidade, porém, apenas para os casos em que as formulações do autor se 
embasavam, ou seja, a restauração de objetos arquitetônicos, urbanos, pinturas e esculturas que 
tenham reconhecido valor de obra de arte. 

[...] Se o pensamento contemporâneo admite a ideia de que a junção de fragmentos 
diversos e plurais pode se unir para dar conta da complexidade dos problemas atuais, 
podemos então, no lugar de abandoná-la, recolocar a teoria brandiana dentro do 
universo da preservação: ela não é mais a única guia; é agora um dos componentes 
centrais na conjunção dos campos aplicados a uma intervenção em uma 
preexistência, quando esta for excepcionalmente uma obra de arte – não aplicável a demais objetos de interesse de preservação (NERY e BAETA, 2013 – 
grifo nosso). 

                                            
15No original: Cesare Brandi was neither a practising conservator, nor an architect, but an art historian. […]. 
Brandi published his Teoria del Restauro in 1963, an unnecessarily obscure text in which he defended the relevance 
of a factor that was often neglected in scientific conservation: the artistic value of the object. 
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A este respeito, Carbonara (In: BRANDI, 2004) aponta um novo posicionamento 

(muitos têm feito uma releitura da teoria de Brandi, substituindo o conceito de obra de arte pela 
noção de bem cultural): 

Pessoalmente, estamos convencidos de que a linha mais correta e mais consoante à 
defesa do patrimônio cultural [...] seja a crítico-brandiana, desde que se tenha presente 
que a ampliação que ocorreu do conceito de bem cultural fez emergir [...] consciente 
da maior quantidade e estratificação dos bens a serem tutelados, não mais limitados, 
como no passado, à categoria única das obras de arte [...] (CARBONARA, p.14, In: 
BRANDI, 2004). 

Vieira e Nascimento (2012, p. 7) acrescentam ainda que: 
Obviamente que diante da conceituação atual do patrimônio cultural não podemos 
entender apenas as obras de arte como objetos de conservação. Porém, vários dos 
conceitos introduzidos por Brandi permanecem constituindo um ferramental prático 
muito importante para a prática intervencionista no aspecto material de edificações 
com reconhecido valor patrimonial. 

Apontamos também a crítica de que o pensamento de Brandi não seria aplicável à 
arquitetura, afirmando que ele desconsiderava a questão essencial do uso dos monumentos 
(ANDRADE JÚNIOR, 2014). Para discutirmos este assunto, tomaremos como base a distinção 
que Brandi faz das obras de arte relacionadas a pinturas e esculturas e as obras de arte 
arquitetônicas. Segundo ele, a arquitetura já possuía “estruturalmente um objetivo funcional” 
(BRANDI, 2004, p.48) e, por isso mesmo, podemos concluir que, para ele, o restabelecimento 
da funcionalidade já era algo implícito à intervenção, mesmo que representasse apenas um lado 
secundário ou concomitante. Por isso destacamos que, em relação a intervenções em edifícios 
de interesse patrimonial, as preocupações com o uso/reuso devem estar sempre presentes, não 
devendo ser únicas e muito menos prevalecer sobre as demais questões: devem ser simultâneas 
e ter caráter indicativo, embora não determinante no processo de concepção do projeto de 
intervenção. 

Outro ponto que merece destaque em nossa abordagem sobre a contribuição de Brandi 
é que, apesar da sua teoria ser bastante citada entre os profissionais brasileiros, ela é mal 
compreendida e utilizada. Segundo Cavalcanti (2012, p.72), existem vários fatores que 
contribuem para esta circunstância, como o fato de que a época de consolidação do Serviço do 
Patrimônio Histórico Artístico Nacional (atual IPHAN), entre as décadas de 1930 e 1960, é 
marcada por um grande intervalo de publicação dos primeiros documentos internacionais no 
campo da preservação do patrimônio cultural – após a publicação da Carta de Atenas, em 1933, 
a publicação da Recomendação de Nova Delhi data, somente, do ano de 1956, e a da Carta de 
Veneza, de 1964. 
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O SPHAN teria atuado em “completo isolamento do mundo até a década de 1960”, período 
em que a Teoria de Brandi ganha repercussão na Europa. Como exemplo deste isolamento, 
acentuamos que a tradução da obra de Brandi para a língua portuguesa data apenas do ano de 
2004 (CAVALCANTI, 2012, p.73). 

Levantadas essas questões, ressaltamos que nossa posição se assemelha à de Carbonara 
(In: BRANDI, 2004), que considera a aplicabilidade da Teoria de Brandi, desde que se observe 
a ampliação do conceito de bem cultural. 

 
2.3 Conceituações Necessárias 
Estabelecer de forma cabal a conceituação de conservação e restauro ao nosso ver não é 

tarefa fácil. Conforme vimos nas contribuições teóricas abordadas neste capítulo existem 
diversas e multiformes possibilidades de definições. Contudo, nos pareceu oportuno, após esse 
percurso por tais contribuições teóricas que se destacam no campo da conservação/ restauração 
(lembramos que existem outras que não foram abordadas aqui), apontar como entendemos 
alguns conceitos essenciais ao desenvolvimento desta dissertação, em especial os conceitos de 
conservação e restauração. 

Primeiramente definimos como conservação um conjunto de ações que objetivam 
prolongar o tempo de vida de um bem cultural. Neste espectro estão presentes as ações de 
manutenção ou operações preventivas para manter o bom funcionamento e uso de uma 
edificação. Dessa forma, aproximamo-nos do entendimento de Ruskin sobre a conservação, 
como também dos apelos de Boito sobre a necessidade de realização de manutenções 
periódicas, para que os bens não necessitem de uma intervenção de restauro, ou cheguem ao 
estado de ruínas.  

 Com relação ao restauro, precisamos esclarecer alguns pontos: primeiramente, seguimos 
a linha de pensamento defendida por Giovanni Carbonara que utiliza o referencial brandiano 
como base para a prática restaurativa, porém, ampliando o objeto de restauro que não mais se 
limitaria às obras de arte, podendo ser aplicado ao universo entendido hoje como "bem 
cultural".  

Esclarecemos também que ao nosso ver nem todos os tipos de intervenção podem ser 
consideradas de restauro.  Para se realizar um projeto de restauro é necessário que o bem 
cultural, no âmbito da materialidade, tenha sofrido em algum momento um dano que impeça a 



45 
 

leitura completa de uma edificação. Logo, se a opção de intervenção no bem patrimonial for do 
tipo restauro opta-se por restabelecer esta leitura que está comprometida.  

Entretanto, alertamos que este “restabelecimento” deve ser realizado garantindo a atenção 
concomitante aos valores estéticos e históricos, ou seja, essa ação projetual (intervenção) pode 
ser realizada, por exemplo, com material diverso do preexistente para que qualquer pessoa, seja 
especialista na área ou não, possa identificar claramente o novo elemento introduzido no bem 
patrimonial. 

Portanto, partimos da definição de restauro introduzida por Brandi (2004), agregando a 
contribuição de autores que se filiam à corrente crítico-conservativa defendida por Giovani 
Carbonara. 

Essa tendência é fundamentada na releitura da teoria brandiana e do chamado restauro 
crítico, assumindo-se postura prudentemente conservativa, que não significa 
congelamento, e não prescinde, antes, propõe o uso de recursos criativos – 
empregados de maneira respeitosa em relação à obra e jamais em seu detrimento – 
necessários para tratar várias questões envolvidas na restauração, tais como a remoção 
de adições e reintegração de lacunas. É postura fundamentada no juízo histórico-
crítico, na análise da relação dialética entre as “instâncias” estética e histórica de cada 
obra, caso a caso, que exclui, na prática, qualquer tipo de interpretação mecânica de 
relação causa-efeito (KUHL, et al, 2010, p. 210). 

Logo, não entendemos como restauração aquelas intervenções que refazem/reconstroem 
edificações totalmente arruinadas, pois tais intervenções não respeitam a instância histórica 
preconizada por Brandi. Não entendemos a restauração como repristinação - com a 
reconstrução "de partes não mais existentes [de uma edificação] com uma linguagem igual à 
originária" (KUHL, et al, 2010, p. 217), ou seja, o retorno a um estado anterior como se o bem 
nunca tivesse sofrido uma intervenção "restaurativa".  

Sendo assim, concluímos que as propostas de intervenção devem respeitar as sucessivas 
alterações pela qual o bem cultural passou ao longo dos anos e as inserções contemporâneas 
devem ser reconhecíveis, mas também devem respeitar a leitura da completude de um bem 
cultural.  

Também é importante destacar que quando utilizarmos o termo "preservação", estamos nos 
referindo ao conjunto de ações (cuidados) que podem ser aplicadas ao bem para preservar as 
características que lhe conferem significação cultural. E o termo "intervenção" também é aqui 
utilizado para designar toda ação projetual sobre a preexistência patrimonial seja ela de 
conservação, restauração, reconstrução ou qualquer outra. 
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2.4 Propostas Contemporâneas para a leitura e classificação de Projetos de 
Intervenção sobre os Bens Patrimoniais  

Diante das contribuições teóricas apresentadas, constatamos que admitir a necessidade de 
preservação do patrimônio cultural não consiste, necessariamente, num consenso sobre as 
formas de garantir a preservação do mesmo. Na realidade, discussões sobre as diversas 
possibilidades metodológicas para o projeto de intervenção no patrimônio edificado sempre 
existiram e continuarão presentes. 

Ante esta pluralidade de opiniões sobre as formas de intervir em edifícios de notório 
valor patrimonial, percebe-se, na atualidade, a existência de um grupo de profissionais que 
defende veementemente o aprofundamento teórico baseado nas formulações do campo do 
restauro como base indiscutível para as decisões projetuais a serem tomadas, havendo outro 
grupo que considera uma eventual superação dessas teorias, fundamentado no discurso de que 
elas desconsideram as transformações sociais e culturais ocorridas nos últimos anos. 

Conforme vimos ao analisar a contribuição de Brandi sobre o tema, um autor que 
fomenta a discussão sobre a não aplicabilidade das teorias restaurativas/conservativas (de 
Viollet-le-Duc a Brandi) é Muñoz Viñas (2005). Ao abordar a Teoria Contemporânea da 
Conservação, o autor defende que as contribuições teóricas anteriores, denominadas por ele de 
“clássicas”, estão ultrapassadas. E expõe: 

Afirmar a existência de uma teoria contemporânea implica também na existência de 
uma ou mais teorias não-contemporâneas. Podemos chamá-las de “teorias clássicas”, 
mas por trás deste termo educado existe uma suposição natural: é óbvio que estas 
teorias não-contemporâneas são coisas do passado (VIÑAS, 2005, p.13)16.  

Além do debate sobre qual corrente teórica é mais pertinente, as recentes discussões acerca 
das intervenções projetuais em patrimônios edificados e os debates a respeito das 
especificidades dos projetos de intervenção têm apontado outra questão crucial: o despreparo 
dos agentes envolvidos na preservação patrimonial, principalmente os diretamente relacionados 
às propostas de intervenção (neste caso específico, os projetistas) que, muitas vezes, 
desconhecem qualquer arcabouço teórico. 

Se por um lado é animador acompanhar esse movimento de valorização das demandas 
da preservação, por outro é bastante preocupante o pouco conhecimento, para não 
dizer completo despreparo, que muitos que se arriscam a atuar nessa área revelam – 
tanto em posicionamentos teóricos, como em ações práticas nas diferentes escalas e 
objetos da salvaguarda do patrimônio, do material ao imaterial. Esse despreparo de 

                                            
16No original: Stating that a contemporary theory exists implies that one or more non-contemporary theories exist 
as well. We might call them ‘classical theories’, but below this polite term there lies a less neutral assumption: it 
is obvious that non-contemporary theories are a thing of the past. 
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alguns agentes responsáveis pelas tomadas de decisão – entre gestores, autores de 
projetos e a vasta gama de profissionais envolvidos – pode causar danos irreparáveis 
ao patrimônio cultural (NERY, BAETA, 2013, p.3). 

Frisamos a importância do “rigor metodológico” (KÜHL, 2006) como base para todo e 
qualquer tipo de intervenção arquitetônica no bem objeto de salvaguarda, lembrando que a 
restauração é apenas uma das diversas possibilidades de intervir no patrimônio edificado. Sendo 
assim, corroboramos a necessidade de intervenções fundamentadas em referenciais teóricos e 
metodológicos, que não devem ser confundidos como regras fixas, mas são aportes para uma 
reflexão crítica no processo do projeto de intervenção (VIEIRA, MARANHÃO E VIEIRA, 
2013). 

Outro ponto de discussão que merece nossa atenção é a contribuição de Nery e Baeta (2013) 
que, ao abordarem a questão da “descontinuidade da tradição construtiva e a necessidade da 
preservação”, nos fornecem uma reflexão que, em boa medida, é o cerne dos debates sobre as 
possibilidades de intervenção no patrimônio edificado – a dicotomia entre o novo e o antigo. 

Para os autores, a “modernidade implicou numa reconfiguração cortante para as lógicas de 
vida e produção do homem”. Eles acrescentam também que, na arquitetura, “a natureza das 
mudanças foi de tal ordem que rompeu vínculos milenares com os saberes e fazeres tradicionais 
e provocou um abismo quase intransponível entre criação e tradição, entre o novo e o antigo” 
(NERY, BAETA, 2013, p.4): 

Enquanto a mimesis foi a guia do processo criativo e as condições construtivas se 
mantiveram subordinadas aos materiais e técnicas tradicionais, as criações na 
arquitetura seguiam a ordem da continuidade, e o presente e o passado não eram 
postos em campos opostos. Assim, a perpetuação das técnicas e soluções se dava de 
maneira natural e necessária, como parte de uma natureza viva que sempre se renova 
para perpetuar a si mesma. 
O abandono da mimesis como propulsora da criação e a utilização de materiais 
industrializados na construção – ocorridos ainda no século XIX, conjugados à atitude 
niilista e anti-histórica das vanguardas do início do século XX, colocaram, 
definitivamente, em campos opostos, os problemas da criação de novas obras e a 
questão da preservação de obras do passado: disciplinas que já vinham se 
diferenciando, explicitamente, ao longo do século anterior, quando surge, 
propriamente, um campo específico de atuação sobre obras que deveriam ser 
perpetuadas e um corpus teórico que buscava balizar as práticas desse novo campo. 

Sendo assim, Nery e Baeta (2013, p. 5) concluem: “criação e preservação arquitetônicas 
foram colocadas em lados opostos desde o século XIX e ainda – mesmo com algumas tentativas 
de reaproximação no último quartel do século XX e início do XXI – parecem manter suas 
diferenças em campos irreconciliáveis”.  
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Aproximando-se dessa mesma abordagem, Flavio Carsalade conclui que “esta noção de 
ruptura entre o novo e o antigo tem impedido a evolução da prática preservacionista”17. 

Apontamos também que, devido à ampliação do universo da preservação, as variadas 
tendências do modo de intervir se tornaram ainda mais complexas: 

Se as teorias do século XIX, mesmo em suas divergências entre a intervenção incisiva 
e a não intervenção, tinham centradas na materialidade do objeto todas as 
preocupações e proposições sobre o patrimônio, as reflexões mais contemporâneas 
depositam o cerne de suas preocupações nos significados e capacidade comunicativa 
do patrimônio cultural – a exemplo de autores como Muñoz Viñas (NERY E BAETA, 
2013, p.5). 

Em consequência dessas transformações, é evidente a necessidade da participação de 
diversos sujeitos nas ações de preservação patrimonial. Sendo assim, Andrade Júnior (2013, 
p.11) questiona: 

As decisões relativas ao patrimônio edificado devem ficar exclusivamente em nossas 
mãos, especialistas no tema? Não devemos compartilhar nossas decisões com aqueles 
que, direta ou indiretamente, estão envolvidos com o bem que se quer preservar? Não 
seria o caso de levar em consideração, ao tomar nossas decisões, os valores que os 
diferentes grupos sociais envolvidos diretamente com o bem cultural nele 
identificam? 

 Destacamos também que esta nova discussão a respeito da necessidade da participação 
dos diferentes sujeitos fomenta um outro tipo de debate, relacionado, sobretudo, aos preceitos 
teóricos das teorias restaurativas e à perpetuação de práticas restaurativas reconstrutivas. Neste 
sentido, algumas questões surgem: 

[...] os diversos grupos sociais têm, cada vez mais, exigido participar das decisões 
sobre o que e como preservar, influenciando diretamente nas ações desenvolvidas 
pelos órgãos de preservação e até mesmo reivindicando, em alguns casos, a 
reconstrução de monumentos destruídos por sinistros. A reconstrução, já concluída, 
do Hotel Pilão, em Ouro Preto, da Igreja Matriz de Pirenópolis, em Goiás, e da Capela 
das Mercês, em São Luiz do Paraitinga, no Estado de São Paulo, bem como a 
reconstrução, em curso, da Igreja Matriz de São Luiz de Tolosa, também em 
Paraitinga, todas exigidas pelas comunidades locais, contrapõem-se ao 
posicionamento dominante entre os técnicos dos órgãos de preservação que nega a 
possibilidade de reerguer os testemunhos do passado que se perderam, replicando no 
Brasil processos que já vinham sendo registrados em outros países [...] (ANDRADE 
JÚNOR, 2013). 
[...] o necessário, urgente e inadiável reconhecimento dos aspectos imateriais tem feito 
ressurgir, agora com ares revolucionários, uma preocupante febre reconstrutiva. A 
participação popular é essencial ao processo de conservação, porém, como a 
população pode desejar algo diferente de uma reconstrução, se esta, leiga no assunto, 
não conhece outras formas de intervenção? Este é nosso papel técnico e não podemos 
deles nos furtar [...]. O que nos incomoda são: a recorrência e predominância desta 
postura na prática de instituições de preservação e a aparente falta de discussão 
teórico-metodológica sobre outras soluções possíveis (VIEIRA, 2014, p.6-7). 

                                            
17 Observação feita pelo professor em uma das discussões abordadas no VI Seminário Projetar, realizado em 
Salvador/BA, em Novembro de 2013.  
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Logo, diante das questões apresentadas, acreditamos que o problema não está na 
inexistência de um consenso, mas, muitas vezes, reside na ausência de uma reflexão crítica 
teoricamente embasada para adoção de qualquer que seja a postura projetual. Por isso 
ratificamos a importância dos debates como forma de garantir um caminho de amadurecimento, 
principalmente para o objeto de nossa pesquisa – os projetos de intervenção em patrimônios 
edificados. 

A partir da abordagem de três fontes bibliográficas específicas, Carbonara Apud Kuhl, 
(2008), Tiesdell, Oc e Heath (1995) e Francisco de Gracia (1996), discutiremos e 
apresentaremos alguns exemplos de projetos, baseados nas diversas posturas intervencionistas 
identificadas por esses autores sob o âmbito da materialidade. As classificações 
intervencionistas propostas por Carbonara são baseadas em um juízo crítico sobre as 
contribuições teóricas do restauro. Já as classificações propostas por Tiesdell, Oc e Heath e 
Francisco de Gracia relacionam o tipo de intervenção projetual e os impactos causados por tais 
ações ao contexto urbano no qual os edifícios patrimoniais se inserem. 

 
2.4.1 Classificações das posturas intervencionistas por Carbonara - Práticas Contemporâneas 
na Itália 

Na Itália, país onde existe grande tradição de debates teóricos para fundamentar ações 
práticas, Carbonara (Apud KÜHL, 2008) detecta a existência de três vertentes principais, 
definidas por ele como: “crítico-conservativa e criativa”, “pura conservação” ou 
“conservação integral”, e a “manutenção-repristinação” ou “hipermanutenção”. Estas 
vertentes, estão em boa medida relacionadas com as contribuições teóricas dos autores 
comentados nos itens anteriores deste capítulo. 

A chamada “manutenção-repristinação” indica o “tratamento da obra através de 
manutenções ou integrações, ordinárias e extraordinárias”. Os defensores desta prática 
intervencionista propõem a retomada de “formas e técnicas do passado, sendo um modo de se 
colocar contra o estado fragmentário do bem, mantendo sua configuração e seu significado 
linguístico” (KÜHL, 2008, p.86). As restaurações são realizadas refazendo a argamassa ou 
completando as lacunas, sem maiores preocupações com as marcas do tempo. 

Para exemplificar este tipo de atitude projetual, elegemos a reconstrução do Palazzo della 
Zisa (Palermo, Itália), com Paolo Marconi como consultor do projeto de intervenção. A 
proposta projetual de Joseph Caronia teve como umas de suas premissas a reconstrução das 
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paredes e telhados arruinados, promovendo a recomposição e uniformização da fachada 
(Figuras 05 a 08). 

Figura 05: Palazzo della Zisa, imagem do século XIX, antes do arruinamento. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: http://people.unica.it/caterinagiannattasio/files/2014/10/21.Lelogio-della-bellezza.pdf 

 
Figuras 06 e 07: Palazzo della Zisa, imagem do século XIX, em arruinamento. 

 

Fonte: http://people.unica.it/caterinagiannattasio/files/2014/10/21.Lelog 
io-della-bellezza.pdf 
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Figura 08: Palazzo della Zisa após projeto de intervenção, com a recomposição e uniformização da fachada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://people.unica.it/caterinagiannattasio/files/2014/10/21.Lelogio-della-bellezza.pdf 
 
A postura “crítico-conservativa e criativa” é baseada na teoria brandiana e na releitura de 

aspectos do chamado restauro crítico. É fundamentada no juízo histórico-crítico, na análise da 
relação dialética entre as “instâncias” estética e histórica. Para esta prática intervencionista, 
Kühl (2008, p.82) conclui: 

Nesta vertente a restauração assume uma posição conservativa, de forma prudente, 
que não significa de modo algum congelamento, e não prescinde, antes, propõe, 
quando necessário, o uso de recursos criativos (utilizados, porém, com respeito pela 
obra e não em detrimento dela) para tratar várias questões que podem estar, e em geral 
estão, envolvidas na restauração, como a [...] remoção de adições e reintegração de 
lacunas. 

Neste tipo de intervenção deve-se buscar a reintegração da imagem, em certa medida, 
visando facilitar a leitura do bem cultural, sem cometer um falso histórico, ou seja, sem 
desconsiderar as alterações ocorridas no bem ao longo do tempo. Dessa forma, poderíamos 
fazer um paralelo com a questão do resgate da “unidade potencial” da obra preconizada por 
Brandi. 

Elegemos como exemplo desta categoria a intervenção realizada no Neues Museum de 
Berlim. O edifício estava parcialmente arruinado, com partes faltantes de seu volume (Figura 
09), embora ainda sendo possível restabelecer sua potencialidade estética, segundo vemos. 
Portanto, a proposta projetual dos arquitetos David Chipperfield e Julian Harrap foi ancorada 
na premissa de “proteger e reparar as partes remanescentes, criar uma configuração 
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compreensível e reconectá-las de volta em um conjunto arquitetônico inteiro”, sem imitar, além 
de integrar “o novo e o antigo se fortalecendo não em um desejo de contraste, mas à procura de 
continuidade” (CHIPPERFIELD, 2009, In: BRENDLE, 2013). 

O resultado obtido foi a reconstituição do ambiente com base nos dados espaciais do 
edifício, e não naqueles formais que já haviam desparecido (Figura 09 e 10).  
Figura 09: O Neues Museum Berlim antes da restauração – com destaque em amarelo para as seções faltantes do 

edifício. 

Fonte: Das Zentral archiv der Staatlichen Museenzu Berlin, In: BRENDLE, 2013 
Figura 10: Restauro “Crítico-conservativo” – reintegração da imagem com reconstituição da espacialidade da 

edificação (em destaque amarelo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: BRENDLE, 2013 
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A “conservação integral”, assim como a “crítico-conservativa e criativa”, valoriza a 

distinguibilidade entre o novo e o preexistente, mas em grau diferente, pois não se trabalha de 
forma dialética entre as instâncias histórica e estética. A instância histórica é privilegiada e 
“respeitada de modo absoluto, sendo a matéria preservada tal qual chegou aos dias de hoje” e a 
inserção da arquitetura contemporânea possui grande liberdade de se manifestar (KÜHL, 2008, 
p.83). 

Os adeptos da “conservação integral” retomarão a discussão a respeito do movimento 
“anti-restauração”. Para eles a restauração não é conservação, mas pertence a uma natureza 
diversa. Segundo Marco Dezzi Bardeschi, um dos expoentes da “conservação integral”, o 
restauro só olha para o passado e o prefixo da palavra remete à repristinação, ao refazimento, à 
reconstrução, ou seja, é olhar o passado e voltar a ele, algo totalmente diferente do projeto, que 
busca a criação do novo18.  
 A “conservação integral” propõe a separação da ação projetual em dois momentos 
distintos. O primeiro, quando se conserva a matéria tal qual ela está, e o segundo, quando tem 
início o momento de criação – o projeto do novo19, bem diferente da postura “crítico-
conservativa e criativa”, que procura trabalhar de forma concomitante a conservação e a 
inovação. 
 Para exemplificar este tipo de atitude intervencionista, escolhemos o caso do Palazzo 
della Ragione (Milão, Itália) do arquiteto Marco Dezzi Bardeschi. Como vemos nas imagens a 
seguir, na intervenção concluída no ano de 1986 existe um alto grau de respeito à história, que 
acaba conservando indiscriminadamente qualquer traço material, desde os mais reveladores até 
as alterações mais banais, proporcionando uma consolidação dos estratos (os traços materiais 
da passagem do tempo), sem se preocupar com a legibilidade do bem (Figura 11). Já no 
momento de criação, como visto na inserção da escada externa, existe uma clara 
distinguibilidade ou justaposição entre o novo e o antigo conservado (Figuras 12 e 13). 

                                            
18O professor italiano Marco DezziBardeschi tem uma experiência de mais de 40 anos em conservação e 
restauração do patrimônio construído, no Instituto di Restauro dei Monumenti de Florença e, como catedrático de 
Restauração Arquitetônica na Faculdade de Arquitetura do Politecnico di Milano, esteve em Salvador/BA para 
ministrar um curso de restauração e conservação para estudantes e profissionais da área, em Abril de 2014. 
19 Esta atitude fica clara no discurso e no título da aula “CONSERVARE (E PROGETTARE) NON 
“RESTAURARE”, ministrada por DezziBardeschi no evento supracitado. 
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Figura 11: Conservação integral – respeito à matéria 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: www.cronacamilano.it 
Figuras 12 e 13: Conservação integral – respeito à matéria e inserção do novo notadamente distinto do antigo 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: www.trekearth.com 

A crítica mais recorrente à postura é que ao reconhecer as várias estratificações da obra, 
guardando total respeito às alterações no decorrer dos anos, esse tipo de ação intervencionista 
apresenta “descontinuidades, admitindo-se uma configuração final com conflitos e, mesmo, 
contradições” (KÜHL, 2008, p.85). 

 
2.4.2 Classificações das posturas intervencionistas por Tiesdell, Oc e Heath 

De uma forma simplificada Tiesdell, Oc e Heath (1996) sugerem modos de intervir em 
áreas consolidadas de interesse para preservação. Tais modos identificam o caráter arquitetural 
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das intervenções a partir dos conceitos de “justaposição contextual" e "uniformidade 
contextual", inicialmente propostos por Richard Rogers, acrescentando a eles uma prática 
intervencionista, com uma postura intermediária entre ambas: a de "continuidade contextual". 

A postura intervencionista denominada de "uniformidade contextual" é entendida como 
uma “cópia ou imitação dos estilos da vizinhança”, sendo também entendida como “pastiche” 
– uma cópia literal da tradição (TIESDELL, OC, HEATH, 1996, p. 188). Neste caso, o princípio 
da distinguibilidade entre o antigo e o novo não é levado em conta, mas busca uma “unidade 
estilística”. As críticas a este tipo de atitude projetual estão relacionadas ao fato de que a mesma 
“pode induzir o observador ao engano de confundir a intervenção ou eventuais acréscimos com 
o que existia anteriormente” (KÜHL, 2006, p.25). 

Podemos ver este tipo de postura projetual em exemplos de grande porte e também em 
casos mais simples e de menor porte. Podemos ilustrar esse tipo de intervenção com o projeto 
de “restauro” de alguns imóveis privados situados no município de Natividade, em Tocantins. 
A cidade, que apresenta uma estrutura urbana colonial, com ruas irregulares e seu conjunto 
arquitetônico, se destaca por sua simplicidade, com ausência de monumentalidade nas 
construções públicas e privadas (VIEIRA, GOES, 2014). Portanto, com o intuito de preservar 
e recuperar a feição colonial, a “recuperação” dos imóveis, sob responsabilidade do Programa 
Monumenta/ BID, foi apoiada na ideia de “recomposição” estilística do período da arquitetura 
singela do ciclo do ouro e da pecuária (Figuras 14 a 17)20. 

O caso da "justaposição contextual" vai partir do princípio da distinguibilidade, destacando 
a "marca do tempo". Este tipo de posição aproxima-se das ideias do Modernismo e resulta “da 
justaposição dos edifícios de diferentes épocas, onde cada um tem a sua própria expressão de 
tempo” (TIESDELL, OC, HEATH, 1996, p. 190). A crítica a este tipo de intervenção está em 
um possível desrespeito ao que se quer preservar, ao ponto de a nova construção chamar mais 
atenção que a preexistente. 

 

                                            
20 O Programa Monumenta (foi um dos programas da trajetória brasileira na gestão dos seus sítios históricos), 
implementado no ano de 1999, foi financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e apoiado 
tecnicamente pela Unesco. Segundo Cruz (2009, p.142) O programa Monumenta teve como princípio fundamental 
a ideia de que a ação do Estado não é suficiente para garantir a conservação do patrimônio cultural, sendo 
necessária uma ação conjunta entre os setores público e privado, além da mobilização da sociedade civil. Nesse 
contexto, o programa Monumenta associa a sustentabilidade de suas ações à atração de parceiros do setor privado 
e à capacidade dessas ações de promover a dinamização da economia e a renovação dos investimentos privados 
na área.  
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Figuras 14 a 17: Recuperação das características originais coloniais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: PICANÇO, 2009 
 

Identificamos como exemplo dessa postura a construção o Museu de Arte Moderna da 
Áustria (2003): neste projeto, dos arquitetos Peter Cook e Colin Fournier, a forma e a escala do 
prédio diferem totalmente do contexto em que ele está inserido (Figura 18). 

Figura 18: Museu de Arte Moderna da Áustria e sua relação de justaposição com o contexto 
 
 
 
 
 
 

Fonte: www.veja.abril.com.br 
 
Por fim, a "continuidade contextual" pode ser caracterizada pela visão pós-moderna, 

quando, ao invés das “diferenças, acentua a continuidade entre os tempos”, sendo um tipo de 
intervenção com uma postura intermediária entre o extremo das outras categorias. 

ANTES DEPOIS 

ANTES DEPOIS 
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Entendemos que "continuidade contextual" relaciona-se com a atuação proposta por Kühl 
(2006, p.27-28) que, ao falar sobre as maneiras de diálogo entre o novo e a preexistência, 
conclui: 

Deve-se sempre procurar uma relação positiva do novo com o preexistente que, de 
modo eficiente e respeitoso, atue como elemento de conexão no tecido figurativo. [...]. 
A arquitetura contemporânea afirma-se como tal, sem impingir de modo ostentatório 
sua própria presença, ou seja, sem recair na competição. Deve-se assumir a 
responsabilidade projetual de se fazer novos elementos articuladores, sem perder a 
individualidade e personalidade, mantendo-se o princípio da distinguibilidade [...]. 

Para Andrade Júnior (2006, p.177), esta terceira abordagem é definida como “uma 
arquitetura que, se valendo de linguagem atual, consegue criar um diálogo com a arquitetura do 
passado através da reinterpretação – e não da cópia pura e simples – de alguns de seus aspectos 
mais significativos”. 

Um exemplo que representa este tipo de atitude projetual é o do Grande Hotel de Ouro 
Preto projetado por Oscar Niemeyer. Ao nosso ver a forma arquitetônica respeita o contexto 
em que o imóvel está inserido, confundindo-se, em certa medida, com as demais edificações, 
sem deixar de transmitir a noção de continuidade entre os tempos, pois é perfeitamente 
perceptível sua linguagem modernista com pilotis, laje das sacadas dos apartamentos, os brises, 
entre outros (Figuras 19 e 20). 

Figura 19: Relação do Grande Hotel de Ouro Preto com o seu entorno 

Fonte: VITRUVIUS, 2010 
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Figura 20: Linguagem modernista do Grande Hotel, que não imita o estilo da vizinhança nem rompe com a 
leitura do conjunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: VITRUVIUS, 2010 
Dentre as diferenças entre o hotel e o seu contexto, destacamos especialmente as dimensões 

do volume e horizontalidade do hotel. A volumetria das edificações do entorno é básica, 
composta pelo volume principal com a justaposição do volume do telhado; já a volumetria do 
Grande Hotel possui um jogo compositivo com subtrações no volume principal. Acentuamos, 
também, que as construções do entorno ao hotel alinham-se na testada do lote, ocupando toda 
a extensão de sua largura, sem afastamentos frontais ou laterais, diferentemente da área de 
ocupação do Hotel. 

 
2.4.3 Classificações das posturas intervencionistas por Francisco de Gracia 

Francisco de Gracia, em seu livro Construir en lo construido (1996), descreve a intenção 
de seu trabalho de reconhecer distintos modos de intervenção sobre o patrimônio através de 
inúmeros exemplos, onde propõe a discussão sobre uma teoria geral da modificação, que não 
deve ser entendida como doutrina. 

[...] nossa pretensão é reconhecer os diferentes modos de intervenção através de uma 
série de exemplos recolhidos, sem o intuito de serem exaustivos, embora seja um 
número suficiente para advertir a existência de [...] uma teoria geral da modificação, 
que não deve ser confundida com doutrina [...] (GRACIA, 1996, p.186 – tradução 
nossa)21.  

                                            
21No original: [...] nuestra pretensión consiste en reconocer distintos modos de intervención através de una serie 
de ejemplos recogidos sin ánimo de ser exhaustivos, aunque en un número suficiente como para advertir la 
existencia de una panoplia de fórmulas cuyo trasfondo, y éste seria un argumento básico de nuestro trabajo, nos 
permitiria hablar de una teoría general de la modificación, que no debe confundirse con una doutrina o uma 
tratadística. 
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Para ele, em se tratando de intervenções arquitetônicas em áreas já consolidadas, deve-se 
ter em mente princípios operativos referentes à composição arquitetônica. Diante de tal 
afirmação, ele estabelece três princípios tipológicos do modo de intervir: inclusão, intersecção 
e exclusão (GRACIA, 1996, p.187). Tais princípios são expostos segundo um diagrama de 
relações, sendo o elemento “A” correspondente à forma existente e o elemento “B” à 
intervenção e/ou inserção propriamente dita (Figura 21). 

Para a relação de inclusão, o elemento B como forma espacial está completamente contido 
em A. Já na relação de intersecção, o elemento B funcionará como modificador dos limites 
anteriormente constituídos e, sendo assim, A e B comportam uma porção de si mesmos. 
Finalmente temos o caso da exclusão, onde inexistem pontos em comum entre A e B, sendo 
dois conjuntos distintos em termos topológicos. A relação mais imediata entre os elementos, 
um existente e outro de nova criação, é a justaposição. Por isso, se houver o intuito de constituir 
uma forma arquitetônica integrada, é necessário um componente conector entre ambos os 
elementos (GRACIA, 1996, p.187)22. 

Figura 21: Diagrama de Relações na composição arquitetônica 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: GRACIA, 1996 – Adaptado pela autora 
                                            

22La relación de inclusión supone que el elemento B, como forma espacial comparte, todos sus pontos con A: 
elemento A absorbe o abarca al B. La relación de interseción se manifesta cuando el elemento A departida recibe 
al B como elemento modificador de sus proprios limites. Ambos comparten una porción de si mismos, es decir, 
tienen um conjunto de puntos em común. La relación de exclusion supone La inexistencia de 
puntos em común entre los elementos A y B: son dos conjuntos disjuntos en términos topológicos. En este caso, 
para constituirse una forma arquitectónica integrada, se necesita de un elemento nexo. Por tanto, cuando se trabaja 
con formas que no comparten puntos del espacio sehan de estabelecer ciertas ligaduras físicas. Cabría ablar incluso 
de técnicas conectoras. 
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Além desta ação modificadora em termos topológicos, Gracia (1996) propõe uma 
observação metodológica mais aprofundada sobre as formas de intervir, identificando três 
níveis de intervenção compreendidos entre dois limites de atuação: o objeto arquitetônico e o 
planejamento urbano. 
 A intervenção identificada como “modificação circunscrita” estaria “limitada ao 
edifício como realidade individual”, podendo abarcar um “espectro de possibilidades desde a 
restauração até a ampliação moderada, passando pela transformação da sua estrutura interna”. 
Segundo o autor, também pertencem a este grupo de intervenção os casos de “reconstrução 
mimética de edifícios incidentalmente destruídos”. Para ele, a característica fundamental deste 
nível de ação modificadora é o fato de sua repercussão sobre o entorno do objeto arquitetônico 
ser “leve” (GRACIA, 1996, p.189-190 – tradução nossa). 

Para exemplificar o nível de "modificação circunscrita” elegemos duas intervenções 
com posturas completamente diversas: a intervenção do antigo casarão do Hotel Pilão, na Praça 
Tiradentes em Ouro Preto e a intervenção da Sala São Paulo, que transformou o antigo saguão 
da Estação Júlio Prestes em uma sala de concertos. Esta escolha, proposital, é baseada na 
própria definição do autor que abarca uma gama de possibilidades intervencionistas, sendo a 
única coisa que há em comum é que ambos os casos as intervenções foram limitadas a realidade 
individual do edifício. 

A intervenção do antigo casarão do Hotel Pilão de responsabilidade do arquiteto 
Fernando de Oliveira pode ser, segundo nossa análise e interpretação, classificada como 
“modificação circunscrita”, pois promoveu a reconstrução mimética do edifício que foi 
totalmente destruído em um incêndio no ano de 2003 (Figuras 22 a 24).  

Consideramos também como “modificação circunscrita” a intervenção da Sala São 
Paulo. Nesta intervenção, cujo projeto é de responsabilidade do arquiteto Nelson Dupré, 
ocorreu a transformação da estrutura interna, pois o espaço que era aberto passou a ser 
completamente fechado (Figuras 25 e 26). 
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Figuras 22 e 23: Casarão do Hotel Pilão, durante e após incêndio. 

 
Fonte: www.ouropreto-ourtoworld.jor.br/FogoPilao.htm 

Figura 24: Casarão do Hotel Pilão, reconstruído. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: Paula Maciel Silva, In: VIEIRA, NASCIMENTO, 2012 
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Figura 25: Saguão aberto da Estação Júlio Prestes, antes da intervenção, ano 2001. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Marco e Zein, In BRENDLE, 2013 
Figura 26: Saguão da Estação Júlio Prestes, após a intervenção, ano 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: BRENDLE, 2013 
O segundo nível de intervenção denominado como “modificação do lócus” trata das 

intervenções que repercutem “visivelmente sobre os ambientes urbanos constituídos”, isto é, o 
seu entorno. Apesar de esta forma de intervenção afetar o “sistema de relações que caracteriza 
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o lugar”, ela não chega a ter alcance urbanístico por estar “limitada à escala do que entendemos 
como projeto de arquitetura” (GRACIA, 1996, p.215 – tradução nossa). 

Entendemos como “modificação do lócus”, por exemplo, a inserção do anexo do Museu 
Judaico de Berlim, projeto de Daniel Libeskind; sua forma, sistema construtivo e matérias se 
diferenciam dos demais edifícios do seu entorno, principalmente do prédio histórico que faz 
parte do complexo do museu (Figuras 27 e 28). Em nossa opinião, ainda que ele interfira 
visivelmente no ambiente urbano, não chega a ter alcance urbanístico, por não ter alterado o 
caráter morfológico desta parcela da cidade de Berlim – toda a edificação está contida no limite 
da quadra existente (Figura 29). 

Esclarecemos também que, em nossa concepção, o edifício anexo afeta, sim, o seu entorno, 
uma vez que qualquer intervenção em uma área já consolidada certamente atingirá o ambiente. 
E apesar de na vista aérea (Figura 30) ele parecer tão agressivo e “cortante”, ao nível do pedestre 
e dos percursos da cidade ele não gera tal sensação de transformação radical, pois boa parte 
dele é oculta pelo parque que o circunda (Figuras 31 a 34). 

Figura 27: Museu Judaico de Berlim – edifício histórico 

 
Fonte: Natália Miranda Vieira, 2015 
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Figura 28: Museu Judaico de Berlim – Relação entre o edifício histórico e o anexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Natália Miranda Vieira, 2015 
Figura 29: Área de ocupação do Museu Judaico de Berlim – em destaque amarelo, observamos sua inserção na 

quadra existente, que não “quebra” a morfologia urbana (conformação das quadras e ruas). 

Fonte: Google Maps 
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Figura 30: Vista aérea do Museu Judaico de Berlim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://zigadazuca.com.br/, foto do ano 2015 
Figuras 31 e 32: Imagens do percurso realizado pela Rua Lindenstreβe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Google Street View 
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Figuras 33 e 34: Imagens do percurso realizado pela Rua Lindenstreβe 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Google Street View 
Outro ponto que merece destaque sobre o projeto do Museu Judaico é traçarmos um 

paralelo com a relação topológica de exclusão enunciada por Gracia (1996): ao definir a 
possibilidade de dois conjuntos distintos, o autor propõe que, havendo o intuito de constituir 
uma forma arquitetônica integrada, é necessário um componente conector entre ambos os 
elementos. A nosso ver, este conceito pode dar margem a uma ideia de desconsideração do 
elemento preexistente. Entretanto, mesmo sem existir um elemento conector entre os dois 
edifícios, como vemos no caso do Museu Judaico de Berlim, observamos pelas imagens a 
seguir, que há uma sensibilidade de conexão entre o edifício anexo e o preexistente (Figuras 35 
a 37). 
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Figuras 35 a 37: Museu Judaico de Berlim – Fotografia retirada de dentro do edifício anexo evidenciando sua 
relação com o edifício histórico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Natália Miranda Vieira, 2015 
 

Por fim, temos o terceiro nível denominado de “pauta de conformação urbana”, que 
corresponde “àquelas operações que afetam diretamente o caráter morfológico de uma parte da 
cidade” (GRACIA, 1996, p.230 – tradução nossa). 

Para exemplificar este de nível de intervenção, escolhemos o caso do projeto do Centro 
Dragão do Mar de Arte e Cultura, localizado em uma área consolidada da cidade de Fortaleza 
(CE). A intervenção realizada consiste na inserção do equipamento ao longo de três quadras, 
compreendendo o limite das Ruas Almirante Jaceguaí, Boris, Pessoa Anta e Avenida 
Monsenhor Tabosa. O projeto do arquiteto Fausto Nilo Costa Júnior rompe com a 
ortogonalidade da malha urbana existente ao dispor os blocos mais ao sul em diagonal (Figuras 
38 a 41). 

O equipamento situado na área portuária de Fortaleza (CE) se dispõe ao longo de trinta mil 
metros quadrados de área construída. Diversos sobrados e armazéns foram demolidos para 
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cumprir o programa de necessidades proposto, que possuía como requisitos oferecer áreas de 
lazer ao ar livre, cinemas, teatros e museus. 

Figura 38: Vista área da década de 1960. A área destacada corresponde ao terreno onde atualmente está 
implantado o Dragão do Mar – relação com o entorno. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Armando Farias, In: www.pt.slideshare.net 
 

Figura 39: Área de ocupação do Dragão do Mar – em destaque amarelo, a conformação das ruas e quadras e, em 
vermelho, a disposição diagonal dos blocos do complexo, “quebrando” a ortogonalidade da malha urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: www.google.com.br/maps 
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Figura 40: Disposição dos blocos do complexo do Dragão do Mar  

 
 

Fonte: www.dragaodomar.org.br 
Figura 41: Dragão do Mar – disposição dos blocos e sua relação com o entorno 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: www.viajeaqui.abril.com.br 
Gracia (1996, p.287-288) também debate diferentes atitudes arquitetônicas frente ao 

contexto. Ele propõe uma relação entre modernidade e história capaz de provocar “derivações 
projetuais”. Esta gama de posições projetuais pode ser resumida em: arquitetura moderna e 
descontextualizada do contexto histórico; arquitetura historicista, que recupera mimeticamente 
total ou parcialmente os elementos arquitetônicos do seu contexto; e aquela que, sem renunciar 
sua condição de modernidade, se integra ao contexto histórico23. 

                                            
23No original:1. La de qui enes defendían una arquitectura moderna orgullosa de su condición de tal que debía, 
mediante La descontextualización, ser capaz de confirmar La confrontación de lo histórico com lo moderno. 
2.La de qui enes propugnaban una arquitectura manifiestamente historicista, aunque pudiera ser tachada de 
anacrónica, que recurriera, total o parcialmente, a significados nostálgicos mediante significantes miméticos. 
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Diante destas três posições gerais, ele sugere sete atitudes projetuais definidas como: 
Arquitetura Descontextualizada; Arquitetura de Contraste; Arquitetura Historicista; 
Arquitetura Folclórica; Arquitetura de Base Tipológica; Arquitetura do Fragmento; e 
Arquitetura Contextual (GRACIA, 1996, p.288-315). Não apresentaremos a definição de cada 
uma delas, contudo, as relacionaremos com as demais posturas intervencionistas identificadas 
por Tiesdell, Oc e Heath (1995) e Carbonara Apud Kuhl (2008) pois ao nosso ver as categorias 
apresentadas pelos autores apresentam alguma possibilidade de relação. 

Vieira (2014, p.5), analisando a representatividade das contribuições de Tiesdell, Oc e 
Heath (1995), tanto para posicionamentos teóricos como práticos, conclui que: “Esta 
representatividade se torna ainda maior se entendermos estas noções não de forma estanque, 
mas no sentido de uma escala de gradação que pode ir do extremo da justaposição até o extremo 
oposto da uniformidade” e completa fazendo uma aproximação comparativa com as correntes 
italianas apresentadas por Carbonara (Apud, KÜHL, 2008). Na figura seguinte entenderemos 
esta noção de escala das posturas intervencionistas proposta pela autora, incluindo as sete 
atitudes projetuais definidas por Gracia (1996) e comentadas anteriormente (Figura 42). 

Figura 42: Noção de escala entre as posturas intervencionistas 

Fonte: VIEIRA (2014), adaptado pela autora. 
Para observarmos essa escala de gradação, segundo nossa visão, um exemplo bastante 

representativo é a intervenção para ampliação do Museu do Louvre em Paris realizada no ano 
de 1989 pelo arquiteto Leoh Ming Pei. A inserção contemporânea da pirâmide envidraçada, 
marcando a nova entrada de acesso, é notadamente distinta em relação ao seu contexto.  
Entretanto, para o observador e dependendo da escala de observação, a distinguibilidade entre 

                                            
3.La de qui enes parecían advertir La posibilidad de una arquitectura que, com um plus internacional de diseño, 
llegara a superar La supuesta imposibilidad original para integrarse em los centros históricos sin renunciar a su 
condición de moderna. Estos intuían que podria tratarse de una arquitectura que aludiera a otras pero no de manera 
reproductiva (GRACIA, 1996, p.287-288). 
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o novo e o preexistente será mais ou menos marcante, conforme veremos nas imagens 
apresentadas a seguir (Figura 43). 

Igualmente, mesmo que os debates teóricos na Itália fomentem uma eventual falta de 
conexão entre as categorias identificadas por Carbonara (Apud KÜHL, 2008), na prática as 
diferenças são menos aparentes, principalmente nos casos das posturas “crítico-conservativa e 
criativa” e da “conservação integral”. Citamos como exemplo a intervenção realizada no 
Templo-Catedral de Pozzuoli (Itália) no ano de 2004, coordenada por Marco Dezzi Bardeschi. 

Embora possamos constatar a nítida postura de “conservação integral” do bem tal qual ele 
chegou aos dias atuais, também é possível identificar similaridades com a postura “crítico-
conservativa e criativa”, ao propor a reintegração da imagem em alguns elementos do templo, 
além, é claro, de tornar clara a ação contemporânea no bem. De acordo com as imagens 
apresentadas, verificamos uma relação com a escala de gradação proposta por Vieira (2014), 
em que podemos aproximar a postura “crítico-conservativa e criativa” da “continuidade 
contextual” e a “conservação integral” da “justaposição contextual” (Figura 44). 

Diante do exposto, partimos da premissa básica de que as ações projetuais em edifícios de 
reconhecido valor patrimonial devem ser fundamentadas em uma reflexão sobre referenciais 
teórico-metodológicos da prática preservacionista, mas não como uma postura cega, mas com 
um juízo crítico entendendo a especificidade de cada intervenção patrimonial. 

Nesse sentido, acrescentamos que a leitura das contribuições teórico-metodológicas 
abordadas neste capítulo contribuíram para a construção de um juízo próprio que balizará as 
análises projetuais realizados no capítulo quatro desta dissertação.  

Entendemos que as intervenções arquitetônicas devem ser fundamentadas tanto na 
instância estética quanto histórica, conforme já nos posicionamos e, que devem procurar sempre 
uma relação positiva com o preexiste (seja na realidade individual do edifício, seja no seu 
contexto urbano). Defendemos que as inserções contemporâneas afirmem-se, tenham sua 
personalidade, sua individualidade, mas que esta personalidade seja respeitosa contribuindo 
para a preservação de nossa identidade cultural. 

Com base nisto, encaminharemos a discussão realizada no capítulo que se segue com uma 
reflexão sobre os métodos de projetação arquitetônica, fomentando uma discussão sobre 
possíveis especificidades inerentes a projetos de intervenção em edifícios de reconhecido valor 
patrimonial que deve ser fruto de procedimentos metodológicos claros, conscientes da 
importância cultural da ação projetual sobre o bem. 



Figura 43: Museu do Louvre em Paris - Relação com a escala de intervenção que está entre a continuidade e a justaposição contextual.

Fonte: Adaptado pela autora

Justaposição
Contextual

Continuidade
Contextual

Nestas imagens observamos que a inserção da pirâmide interfere, de forma mais suave,
na percepção ou leitura do conjunto do Museu, graças à transparência e altura.

Neste ângulo de visão a inserção da pirâmide se torna mais impactante.

Fonte: http://www.yannarthusbertrand2.org/

Fonte: NERY, BAETA, 2013

Fonte: José Clewton do Nascimento, 2014

Fonte: José Clewton do 
Nascimento, 2014

Fonte: NERY, BAETA, 2013

Fonte: http://planetsurprises.wordpress.com/
2012/11/06/louvre-museum/



Figura 44:  Templo-Catedral de Pozzuoli - Relação com a escala de intervenção que está entre a postura crítico-conservativa e a conservação integral.

Fonte: CAMPANELLI, 2010 - Adaptado pela autora
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3. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO PARA AS 
ANÁLISES PROJETUAIS 

Conforme indicamos em nossa abordagem inicial, nossa intenção é analisar as 
especificidades metodológicas para projetos voltados à preservação de bens arquitetônicos. 

Entretanto, alertamos que o tipo de análise proposto neste trabalho não pretende colocar o 
projeto de intervenção em uma categoria à parte dos demais projetos arquitetônicos, mas 
buscamos uma aproximação entre as contribuições sobre as metodologias projetuais 
arquitetônicas, comumente associadas apenas ao projeto do novo, com as questões inerentes e 
específicas ao campo da preservação patrimonial. Logo, este capítulo se concentra nas 
contribuições de Lawson (2011), Boudon et al (2000) e Mahfuz (1995). 

 
3.1 Métodos de Projetação Arquitetônica 
Ao abordar o tema proposto neste item, elucidamos que, embora o substantivo projeto 

possa ser muito utilizado no cotidiano das pessoas, sendo abordado por cada grupo com um 
significado diferente, quando relacionamos a palavra projeto à arquitetura, a abordagem 
empregada neste trabalho é a mesma utilizada por Lawson (2011), Boudon et al (2000) e 
Mahfuz (1995), que se referem ao projeto tanto como o resultado final (representação gráfica), 
quanto como o processo pelo qual se chega a esse resultado. 

Kowaltowski et al (2006) apontam que as investigações sobre metodologias de projeto 
arquitetônico estão focadas, principalmente, em áreas como qualidade do ambiente construído, 
conforto ambiental, psicologia ambiental, processo de projeto, informática aplicada, avaliações 
de projetos e obras em pós-ocupação. 

Nessa mesma linha, nosso trabalho focará nas questões do processo de projeto em 
arquitetura e os métodos normalmente utilizados pelos projetistas durante esse processo. 
 

3.1.1 O processo de projeto 
Lawson (2011), com o livro Como arquitetos e designers pensam, trata do projeto enquanto 

processo, dando atenção especial ao funcionamento deste último. Aborda ainda a função do 
projetista e, principalmente, a questão dos problemas enfrentados e a busca de soluções para os 
mesmos durante a concepção, enfatizando os procedimentos e atividades cognitivas do 
processo de projeto.  
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Para ele, muitos autores tentam mapear o caminho do processo de projeto do início ao fim 
(Figura 45), como se isso fosse uma sequência de atividades que ocorrem em uma ordem 
previsível. Outro entendimento de Lawson (2011) é o de que, normalmente, os conceitos 
análise, síntese e avaliação aparecem com frequência na literatura sobre o tema. 

Ele também define que a análise “envolve a classificação dos objetivos”, sendo considerada 
“o ordenamento e a estruturação do problema” nesta fase são definidas as principais metas; que 
a síntese, por sua vez, “caracteriza-se pela tentativa de avançar e criar uma resposta ao problema 
– a geração de soluções”; e que a avaliação “envolve a crítica das soluções sugeridas em relação 
aos objetivos identificados na fase de análise” (LAWSON, 2011, p.45). 

Figura 45: Mapeamento do processo de projeto, como uma sequência lógica. 

Fonte: LAWSON (2011, p.45) 
Entretanto, ele alerta que o processo não deve ser entendido como rígido, estático, mas 

como algo que “varia não somente entre projetistas como também entre projetos” (LAWSON, 
2011, p.47-49). Além disto, o processo não segue, necessariamente, uma sequência lógica, mas 
é algo muito mais complexo, onde não se podem determinar pontos de partida e chegada, nem 
a direção do fluxo de uma atividade para outra. Logo, propõe que, normalmente, o processo de 
projeto é composto pelas fases de identificação do problema, análise, síntese, avaliação e 
geração da solução (Figura 46). 

Lawson (2011) acrescenta também que existe uma dificuldade em mapear o processo 
de concepção, pois o mesmo “acontece dentro da cabeça” do projetista. 

É verdade que podemos ver projetistas desenhando enquanto pensam, mas 
nem sempre os desenhos revelam todo o processo de pensamento. Nem 
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sempre os próprios projetistas estão acostumados a analisar e explicitar esse 
processo de pensamento (LAWSON, 2011, p.49). 

 
Figura 46: Mapeamento do processo de projeto, sem sequência lógica.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: LAWSON (2011, p.55), adaptado pela autora. 
E conclui que, apesar de observarmos uma maneira geral de como os projetistas fazem 

o seu processo de concepção projetual, é bem provável que todos os ensaios sobre o 
mapeamento do processo de projeto tenham alguma falha, pois não podemos determinar quando 
uma fase do processo termina e outra começa ou, até mesmo, se todas essas fases estarão 
presentes em todos os tipos de projeto. 

Ao abordar o entendimento contemporâneo do processo de projeto em arquitetura, 
Mahfuz (1995) afirma: “Antes de se começar um projeto, há uma fase preliminar em que se 
busca uma definição do problema, a qual decorre da análise da informação relativa a quatro 
imperativos de projeto, necessários e suficientes para essa definição”, que são “as necessidades 
pragmáticas, a herança cultural, as características climáticas e do sítio e, por último, os recursos 
materiais disponíveis” (1995, p.17). 

Para ele, essa fase do projeto lida com aspectos objetivos do problema e não precisa, 
necessariamente, ser feita por alguém que esteja envolvido no processo de concepção 
arquitetural.  

Essa fase não oferece nenhuma indicação quanto ao rumo a ser tomado, nem 
quanto ao peso a ser atribuído a cada aspecto do problema. O processo de 
projeto inicia realmente quando a informação obtida na fase preliminar é 
interpretada e organizada de acordo com uma escala de prioridades que o 
arquiteto define em relação ao problema (MAHFUZ, 1995, p.12). 
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No caso do projeto de intervenção, podemos destacar que o processo de concepção pode 

ser resumido nas etapas de identificação e conhecimento do bem, do diagnóstico e da proposta 
de intervenção propriamente dita24. 

Nesse sentido, lembramos que, apesar das fases de identificação, conhecimento e 
diagnóstico serem encaradas como preliminares (mesmo não sendo realizadas pelo projetista 
na maioria dos casos, já que o projeto de intervenção conta com a participação de diversos 
profissionais), elas irão interferir no rumo a ser tomado ou, pelo menos, deveriam, pois as 
informações iniciais devem ser interpretadas e organizadas conforme escala de prioridades 
definidas pelo projetista. 

Esclarecemos também que o projeto de intervenção deve ser consequência de esforços 
multidisciplinares envolvendo pesquisas históricas, documentais, bibliográficas, levantamentos 
métrico e fotográfico, análises de materiais e técnicas construtivas, diagnóstico do estado de 
conservação e identificação de patologias, além de uma complexa interpretação a respeito das 
questões atuais da preservação patrimonial e deve ser fruto de referenciais conceituais e 
práticos.  

Todavia, alertamos que, apesar de alguns apontarem uma certa rigidez das etapas do 
projeto (principalmente no caso dos projetos de intervenção), o processo de projeto não pode 
ser considerado estático ou como uma regra cronológica, porque mesmo identificando algumas 
fases que são propriamente entendidas como inicial e final, como o caso do levantamento físico 
e do projeto executivo, respectivamente, não podemos definir que o processo de concepção só 
se inicia após o levantamento, pois, assim como Lawson (2011), concluímos que o processo de 
criação é cognitivo e, portanto, não existe uma maneira correta de começar (Figura 47). 

De acordo com o esquema a seguir, entendemos que o processo de concepção projetual 
para bens arquitetônicos envolve as fases de identificação do problema, análise, avaliação, 
síntese e solução. Alertamos que o reconhecimento dessas fases não significa que elas ocorrem 
de forma separada, em momentos distintos. No processo de concepção elas podem acontecer 
simultaneamente e, em determinados momentos, o próprio projetista não será capaz de 
identificar em que fase está. Além do que, o retorno a tais atividades pode ocorrer a qualquer 
momento ao longo do processo de concepção. 

                                            
24Estas etapas do projeto de intervenção estão resumidas conforme as instruções da Portaria Nº 420, de 22 de 
Dezembro de 2010, do órgão federal de preservação (IPHAN). 
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Figura 47: Mapeamento do processo de projeto de intervenção, sem sequência lógica. 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fonte: LAWSON (2011, p.45), adaptado pela autora.  

Para projetos de intervenção, podemos definir que o problema a ser enfrentado durante 
o processo de projetação é inerente à relação dialética entre a necessidade da preservação 
(conservação de valores patrimoniais identificados) e da modernização (adaptação à vida 
contemporânea) destes bens, objetos de salvaguarda.  

A análise constitui a fase de identificação dos principais elementos que compõem o 
problema de projeto, e por isso consideramos que para o projeto de intervenção é toda atitude 
de conhecimento e diagnóstico do bem, como pesquisa histórica, levantamentos físicos e 
fotográficos, análise do estado de conservação e mapeamentos dos danos. É nesse momento 
onde são classificados alguns objetivos da intervenção no âmbito da materialidade do objeto, 
uma vez que as informações obtidas nesta fase podem auxiliar os projetistas na configuração 
dos parâmetros do projeto. 

O momento de síntese seria o de definição dos princípios norteadores do projeto. Neste 
ponto do processo de projetação podemos entender que a síntese está intimamente relacionada 
à definição do partido em arquitetura25.  Logo, estará associada à fase criativa dos estágios de 
decisão. 

Já a avaliação, entendemos como um momento que envolve uma ponderação crítica das 
soluções projetadas. Ao nosso ver, esta fase envolve os referenciais metodológicos, sejam eles 

                                            
25 O partido arquitetônico ou “principe” tornou-se um dos fundamentos da doutrina Beaux-Arts e exerceu grande 
influência na formação dos arquitetos ocidentais. Apesar deste método não ser mais entendido como a única 
maneira de projetar, ele ainda é bastante difundido e utilizado. Para maiores detalhes consultar Mahfuz (1995). 
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teóricos ou práticos, diante do problema e dos objetivos propostos. Lembrando que nesta 
dissertação não defendemos uma adoção cega às teorias conservativas/restaurativas, mas 
entendemos como contribuições para uma reflexão crítica durante o processo de concepção. 

Para Mahfuz (1995, p.21), o partido “fixa a concepção básica de um projeto, a sua 
essência”, ou seja, “o partido é uma aproximação, uma síntese dos aspectos mais importantes 
de um problema arquitetônico”, e “neles se encontram quase todos os aspectos importantes do 
processo de projeto, exceto sua materialização”. 

A solução corresponde às propostas de projeto propriamente ditas, ou a sua 
materialização, com o estudo preliminar e os projetos básico e executivo. 

A questão da concepção arquitetural é também objeto de estudo no livro Enseigner la 
conception architecturale: Cours d´architecturologie (BOUDON et al, 2000). Esta temática é 
abordada através da palavra “arquiteturologia26”, entendida como uma ciência arquitetônica 
sobre os saberes e o fazer projetual. O livro é apresentado como um verdadeiro manual, 
desenvolvendo conceitos e noções que são processados em exemplos e organizados na lógica 
da “arquiteturologia” (BOUDON et al, 2000, p.8)27. 

Vale salientar que, apesar de utilizado para fins didáticos, esse modelo teórico também 
pode ser empregado para fins analíticos, pois a base da “arquiteturologia” está na prática do 
projeto. Diante dessa lógica, os autores apresentam cinco noções introdutórias à concepção 
projetual: ideia, percepção, usos, sistema e discursos.  

Para Boudon et al (2000, p.18-20), a concepção de um edifício é feita por escolhas, 
intenções, decisões que permitem a ideia” (BOUDON et al, 2000, p.18 – tradução nossa)28. A 
ideia do (s) arquiteto (s) no processo de concepção é resultado de sua crença, de suas convicções 
que permitem a ideia. Mas a ideia não deve ser confundida com inspiração, pois ela remete a 
um ato intelectual, uma reflexão. 

Boudon et al (2000, p.33) concluem também que, durante o processo de criação, a 
percepção do arquiteto sobre o espaço que concebe gera novas perspectivas para o projeto. E 

                                            
26 Tradução da expressão “l´architecturologie” em Boudon et al (2000). 
27No original: Véritable manuel, cet ouvrage propose donc un contenu didactique effectif pour un enseignement 
de la conception. Mise en forme pédagogique d´un savoir constitué, il s´attache à développer des concepts et des 
notions, qui sont travaillés dans des exemples et organisés dans un système, celui de l´architecturologie. 
28No original: La conception d´un édifice est portée par des choix, des intentions, des décisions que permet, ou 
auxquelles renvoie, l´idée.  
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essa percepção, ainda que racionalizada, é subjetiva e cultural; ela remete aos sentidos que são, 
sobretudo, visuais no caso da arquitetura. 

Conforme estabelecemos anteriormente, o momento da percepção está intimamente 
relacionado à fase de avaliação, uma vez que os autores inserem no contexto da percepção as 
imagens estimulantes, isto é, o uso de referências visuais (imagens e significados) de outros 
projetos/obras, estimulando a concepção. 

Para os autores, o uso no projeto é visto como suporte para a concepção arquitetural e 
para eles “falar de uso de arquitetura é colocá-la já como realidade existente, como um suporte 
para as práticas sociais, mesmo se estas práticas reconstruam o espaço praticável” (BOUDON 
et al, 2000, p.36)29. 

Os autores acrescentam também que a ideia de construção é “duplamente ligada à de 
sistema. Por um lado, qualquer edifício articula uma multiplicidade de elementos cuja união é 
mais do que a soma de suas partes” (BOUDON, et al, 2000, p.42)30. O edifício é parte de 
conjuntos mais amplos com os quais ele mantém relações. Existem os sistemas urbanos, sociais 
e econômicos que compõem um sistema. 

Boudon et al (2000, p.49) também acrescentam que o discurso produzido pelos 
arquitetos também acompanha o trabalho de concepção e têm uma finalidade: “está a serviço 
do objeto arquitetônico, o valoriza, o torna competitivo”. O discurso também “dá segurança ao 
arquiteto, lhe fornece certezas, guiando-o em seu processo criativo”31. 
 

3.1.2 Os complexificadores de projeto 
Para Lawson (2011), o processo de projeto envolve encontrar problemas e as suas 

respectivas soluções. A análise da estrutura dos problemas de projeto baseia-se na ideia de que 
estes podem receber influência de diversos autores (ou complexificadores), como clientes, 
usuários, projetistas e legisladores. 

                                            
29No original: Parler de l'usage de l'architecture, c'est la poser comme une réalité déjà là, comme un support pour 
des pratiques sociales, même si ces pratiques reconstruisent l´espace praticable [...]. 
30No original: L'idée de bâtiment est doublement liée à celle de système. D´une part, tout édifice articule une 
multiplicité d´éléments dont la réunion vaut plus que la somme de ses parties [...].  
31No original: D'un point de vue pratique, le discours doctrinal est au service de l´object architectural. Il le 
représente, le valorise, le rend compétitif. Mais le discours doctrinal a également pour vocation de sécuriser le 
concepteur, de lui fournir des certitudes, de le guider dans son cheminement creátif. 
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Neste momento, parece-nos apropriado traçarmos um paralelo entre os geradores de 

problemas identificados por Lawson (2011) e a contribuição de Muñoz Viñas (2000) ao abordar 
a noção de “intersubjetividade”, ou seja, a participação de diferentes atores envolvidos no 
processo de conservação. 

Normalmente, o problema de um projeto inicia-se na mente do cliente que possui uma 
necessidade, mas não consegue resolvê-la sozinha. Esse cliente terá uma participação 
fundamental no processo de projeto e não deve ser visto “apenas como fonte de informações, 
mas também como parceiro criativo no processo” (LAWSON, 2011, p.87-88). 

Lawson (2005, p.89) também aponta os próprios projetistas como geradores de 
problemas, sendo “difícil separar projeto e arte”. Na verdade, é comum que o público espere 
que a produção arquitetônica abrolhe algum tipo de arte. No entanto, o projetista normalmente 
sofre mais restrições do que o artista, pois o primeiro não deve abordar os problemas de uma 
forma intrínseca e pessoal, procurando satisfazer apenas seus anseios artísticos. 

O cliente do arquiteto espera bem mais do que apenas uma casa com 
cômodos de tamanho adequado e boas relações entre si. A expectativa óbvia 
é que o arquiteto leve em conta, por exemplo, questões de forma, espaço e 
luz e, com isso, crie não só uma edificação, mas aquilo que chamamos de 
arquitetura (LAWSON, 2011, p.90). 

Ao analisarmos os projetistas como geradores de problemas, podemos colocar em pauta 
uma discussão bastante difundida nos projetos de intervenção em bens culturais: a criatividade. 
Na verdade, para muitos, projetar nestes casos extingue por completo a criatividade do 
arquiteto. Entretanto, entendemos que o projeto de intervenção é algo que pode envolver, sim 
(e muita), criatividade. Existe espaço de diálogo entre o novo e a preexistência. Na realidade, 
esse tipo de projeto não deve ser entendido como uma mera operação técnica de levantamentos 
métricos, pesquisas históricas, identificação do estado de conservação e de patologias, análises 
de materiais e técnicas construtivas, além da adequação a um novo uso. Como articular o antigo, 
visto como ultrapassado por muitos, e trazê-lo ao cotidiano de uma população, senão com um 
imenso trabalho criativo durante o processo de projeto de intervenção (KÜHL, 2006)? 32 

Ao falarmos sobre criatividade no projeto de arquitetura, podemos nos remeter à 
contribuição de Mahfuz (1995, p.45) ao questionar: “como se dá a criação de formas em 

                                            
32 Destacamos também, que existem níveis de criatividade diferentes para tipos diferentes de intervenção; seja ela 
de conservação, consolidação, estabilização, restauração; conforme o tipo, as exigências se diferenciam. 
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arquitetura?”. Para responder a este questionamento, o autor expõe quatro métodos de geração 
formal: inovativo, tipológico, mimético e normativo. 

Diante das diversas possibilidades de intervir no patrimônio edificado, como relatado 
no capítulo anterior, discutiremos apenas os métodos inovativo e mimético. Entretanto, esta 
análise será realizada de forma mais interpretativa do que literal. Entendemos que as principais 
correntes de atuação na atualidade estão dialogando com, pelo menos, um desses dois métodos. 

O método inovativo “pode ser definido como um procedimento através do qual se tenta 
resolver um problema sem precedentes ou um problema bem conhecido de maneira diferente” 
(MAHFUZ, 1995, p.46). 

Como nos projetos de intervenção a criação das formas vai interferir ou interagir com 
algo que já está construído, quando nos referimos à inovação, não ponderamos apenas a criação 
de novas formas, novos elementos arquitetônicos, mas a essência está em inovar, ou seja, poder 
conceder novas relações ao bem patrimonial, tanto no âmbito da arquitetura em si, quanto nas 
relações sociais e culturais. 

Partimos da premissa básica: 
[...] que a atividade de criação exercida por arquitetos e designers não parte 
de uma tábula rasa nem da consideração exclusiva de aspectos estruturais e 
programáticos, e pode ser definida como uma atividade que se baseia em 
grande parte na interpretação e adaptação de precedentes (MAHFUZ, 1995, 
p.45). 

No caso do método inovativo, quando tratamos de precedentes nos referimos ao seu 
sentido mais amplo, não por analogia arquitetônica com cópia pura e simples de um estilo 
arquitetônico ou retorno a um estado “original”, mas como qualquer modo de reflexão em 
referenciais teóricos, metodológicos e práticos. 

O método mimético pode ser interpretado de duas maneiras. Primeiramente, está 
relacionado à palavra grega mímeses, ou imitação. Também pode ser aplicado no sentido de 
que o existente não é copiado fielmente, mas é interpretado e adaptado, valendo-se 
principalmente de analogias (MAHFUZ, 1995, p.57). 

Para nossa abordagem, o processo projetual que emprega o método mimético gera novos 
artefatos arquitetônicos através da imitação/cópia de modelos existentes ou resgatados – a 
repristinação. 

Nesta mesma linha de pensamento, Boudon et al (2000, p.19) introduzem a noção da 
ideia intimamente ligada à criação. Para eles, a ideia implica na criação artística como um modo 
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de conhecimento. Assim, podemos distinguir duas formas de criação: a imitação, em que se 
reproduz o que é visto; e a imaginação, que (re) produz o que não é visto33. 

Com relação aos legisladores como geradores de problemas, Lawson (2011, p.91) 
aponta que estes sejam, provavelmente, os que estão mais distante do projetista. Embora “não 
costumem se envolver no projeto real propriamente dito, os legisladores criam restrições dentro 
das quais os projetistas têm de trabalhar”, como, por exemplo, a aprovação do Corpo de 
Bombeiros e a obediência aos índices urbanísticos, causando uma certa tensão entre projetista 
e legislador, pois a legislação gera uma série de obstáculos que podem ir de encontro às ideias 
dos projetistas. 
 No caso do projeto de intervenção, essa tensão é bem mais delicada, pois a avaliação 
dos legisladores incide sobre o projeto não apenas em percentuais fixos, como taxa de 
permeabilidade e potencial construtivo, mas também outras questões mais subjetivas como 
autenticidade, integridade e o reconhecimento de valores artísticos, históricos e culturais serão 
avaliadas. Além disso, como atender às necessidades básicas de uso, como o programa de 
necessidades, a acessibilidade e proteção contra incêndio, por exemplo, sem prejudicar os 
aspectos que se desejam conservar no bem patrimonial? 

 
3.1.3 A natureza das restrições do projeto 

Para Lawson (2011), cada um dos geradores de problemas impõe restrições sobre a 
solução projetada, sendo umas mais rígidas, como as apresentadas pelos legisladores que são 
mais absolutas, e outras mais flexíveis, como as geradas pelo projetista, que está livre para 
mudá-las ou abandoná-las. 

Tais restrições também podem ser de natureza interna ou externa. As restrições internas 
“são as mais óbvias e fáceis de entender, já que, tradicionalmente, formam a base do problema 
do modo inicialmente exposto pela maioria dos clientes” (2011, p.95). Normalmente são 
encaradas logo no início do processo, como o desenho de esquemas e fluxogramas como uma 
forma de representar graficamente as relações necessárias do projeto. Já as restrições externas 
estão ligadas ao objeto projetado e ao seu contexto, podendo ser determinadas pelo limite do 
terreno, rua, tipo de solo, clima e localização. 

                                            
33No original: Du point de vué métaphysique, l'idée permet de penser la création artistique en tant que mode de 
connaissance. Ainsi peit-on distinguer deux modalités decréation: l´imitation que reproduit ce qui est vu, et 
l´imagination que (re) produit ce qui n´est pas vu. 
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Com relação à flexibilidade, as restrições internas permitem ao projetista um maior grau 

de liberdade, já que “só influenciam fatores sob o controle do projetista”. As restrições externas 
são aquelas que estão além do controle, enfatizando a natureza individual e particular do 
projeto” (LAWSON, 2011, p.98-99). 

Boudon et al (2000, p.18) concluem que um projeto é submetido a exigências/restrições 
de natureza diversa (sítio, regulamentação, custos etc.), ao mesmo tempo que alertam que o 
edifício não é a resultante dos dados iniciais e das imposições/restrições; ele se apoia sobre 
ideias, as do arquiteto ou de uma equipe de arquitetos. O trabalho do arquiteto não resulta de 
automatismos, de um determinismo dessas restrições. “A concepção de um edifício é feita por 
escolhas, intenções, decisões que permitem a ideia” (BOUDON, et al, 2000, p.18)34. 

Portanto, as restrições projetuais não devem ser encaradas como limitadoras da 
criatividade. Logo, para Lawson (2011, p.100), “o propósito das restrições, obviamente, é 
assegurar que o sistema ou objeto projetado cumpra, da maneira mais adequada possível, as 
funções dele exigidas”, e desta forma expõe uma complexificação do campo das restrições ao 
apresentar quatro funções das restrições do projeto (Figura 48). 

Figura 48: Complexificação do campo das restrições projetuais 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: LAWSON (2011) 

As restrições radicais “são aquelas que tratam do propósito primário do objeto ou 
sistema a ser projetado”, é o fundamental, “aquilo que está na raiz” (LAWSON, 2011, p.103). 
Elas são tão importantes, que podem ser consideradas a razão do projeto. Ao abordarmos o 
projeto de intervenção podemos apontar que a sua restrição radical é a preservação deste 

                                            
34No original: La conception d´un édifice est portée par des choix, des intentions, des décisions que permet, ou 
auxquelles renvoie, l´idée.  
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patrimônio cultural objeto de intervenção, com seus valores/características arquitetônicas, 
eleitos como essenciais e que lhe conferem o título de bem de interesse para preservação e sua 
adaptação à vida contemporânea. 

As restrições práticas são as ligadas “à realidade de produzir, fazer ou construir o 
projeto; o problema tecnológico”. São os materiais usados, o desempenho técnico do objeto 
durante sua vida funcional (LAWSON, 2011, p.103). Para o projeto de intervenção, esse tipo 
de restrição não está limitado apenas à escolha dos materiais envolvidos, mas também à 
adaptação do novo uso da edificação existente, uma vez que esta adequação consciente 
prolongará o tempo de vida do edifício. 

As restrições formais estão relacionadas “com a organização visual do objeto”, como 
proporção, formato, cor e textura (LAWSON, 2011, p.104). Neste sentido, retomamos a questão 
da criatividade para o projeto de intervenção e o diálogo entre o novo e o preexistente, seja qual 
for o nível em que o mesmo se enquadre. 

Já as restrições simbólicas são aquelas relacionadas à geração de um significado como 
parte central do processo. Este tipo de restrição é muito presente no caso do projeto de 
intervenção, uma vez que, normalmente, os discursos utilizados têm um forte apelo voltado 
para o resgate de uma identidade cultural e social de uma população. 

Mahfuz (1995, p.45), ao destacar que, entre tantas possibilidades de arranjo formal em 
um projeto arquitetônico, “o arquiteto deve considerar as outras dimensões da arquitetura, indo 
além do propósito imediato que exige a criação de novos espaços, passando a considerar como 
de igual importância as dimensões cultural, social, histórica e individual”. 

Nesse sentido, salientamos a importância do exercício projetual consciente, essencial a 
todo projeto de arquitetura, seja ele para a construção do novo ou para a intervenção no 
patrimônio cultural, com uma disposição de refletir no momento da concepção projetual 
capacitando os projetistas, cada vez mais, a serem profissionais habilidosos, principalmente 
porque cada projeto é único e, por isso, não existe um manual de como agir em cada caso; 
sempre existirão situações incomuns. 

No caso do projeto de intervenção, as situações incomuns são mais marcantes; existem 
particularidades tanto para as questões formais como para as funcionais. Para cada edifício há 
uma peculiaridade: uns estão mais degradados que outros, demandando níveis de cautela 
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distintos. Surge ainda a questão da adaptação ao uso contemporâneo: como inovar/modificar 
sem descaracterizar? Existem conflitos que escapam aos cânones da racionalidade técnica35. 

E apesar de haver contribuições teóricas sobre a forma de intervir, a atividade projetual 
ainda é muito subjetiva e dependerá principalmente da metodologia projetual adotada pelo 
arquiteto. Logo, Kühl (2006, p. 31) defende que o projeto de intervenção deve ser “embasado 
em rigorosa metodologia, que se façam conscienciosos estudos, e que o processo de aquisição 
e análise dos conhecimentos funcione de modo articulado ao projeto, para que se façam 
propostas pertinentes, que sejam fundamentas, justificadas e justificáveis”. 

Portanto, ressaltamos a importância da consolidação de métodos de projetação 
conscientes da responsabilidade cultural e social envolvidas em projetos de transformação de 
áreas urbanas, conjuntos arquitetônicos e edifícios de interesse para preservação, como 
testemunhos únicos que devem ser transmitidos para as gerações vindouras, inclusive, como 
exemplos que podem ser utilizados como repertório para futuras intervenções. 

E é baseado nesta importância que estruturamos a metodologia de análise projetual 
apresentada no capítulo a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
35 Entre tantos exemplos que podemos citar para exemplificar a possibilidade de inovar sem descaracterizar, 
elegemos a intervenção realizado no Parlamento Alemão (o Reichstag de Berlin) a inserção da “cúpula envidraçada 
de Sir Norman Foster and Partners (1993-1999) recupera tanto a configuração do edifício, como restabelece a 
magnitude do edifício para seu contexto urbano, agora também em certa medida renovado” (NERY e BAETA, 
2013, p. 10-11). 
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4. E NATAL? REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA PROJETUAL 
CONTEMPORÂNEA EM EDIFÍCIOS DE RECONHECIDO 
VALOR PATRIMONIAL PARA A CIDADE 
Conforme veremos a partir da década de 1990, intensificaram-se ações por parte do 

poder público e da esfera privada, com o objetivo de salvaguardar o sítio histórico da cidade de 
Natal. Como uma das estratégias preservacionistas, vimos proliferarem, em número cada vez 
maior, diversos projetos de intervenção em edifícios de reconhecido valor patrimonial para a 
cidade.   

Considerando isso, este capítulo aborda de forma sucinta a trajetória da cidade de Natal 
para sua preservação patrimonial, comentando as principais ações efetuadas desde a década de 
1990 até o presente momento. 

Entre essas ações, destacaremos a inclusão da cidade de Natal no Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC, no ano de 2013, por parte do poder público federal. Dentro 
do programa foram realizados os projetos do Terminal Marítimo de Passageiros de Natal, do 
antigo Palácio do Governo (hoje Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão - EDTAM) e 
do antigo Hotel Central. Estes, conforme já nos referimos desde o início desta dissertação, são 
os Estudos de Caso escolhidos para a investigação aqui proposta, que é a de corroborar a 
existência diferenças metodológicas entre o projeto de arquitetura do “novo” e o projeto de 
intervenção no patrimônio edificado. Para tanto, o objetivo central deste capítulo é analisar 
criticamente o registro dos procedimentos metodológicos utilizados/identificados nos 
documentos entregues ao IPHAN/RN, para a autorização da execução das obras de intervenção 
dos respectivos imóveis. Essas análises estão de acordo com a estrutura da análise projetual 
apresentada no item a seguir. 

 
4.1 Estrutura da Análise Projetual 

A escolha dos projetos a serem analisados é fruto de pesquisas realizadas no IPHAN/RN, 
na Fundação José Augusto (FJA) e na Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), 
onde foram consultados os arquivos com processos de projetos de intervenção. 

Inicialmente, a pesquisa relacionou alguns projetos de intervenção realizados a partir da 
década de 1990, quando se intensificaram as ações voltadas para a preservação patrimonial de 
Natal, conforme observamos na trajetória preservacionista da cidade. Logo, foram selecionados 



88 
 

os seguintes projetos: o Terminal Marítimo de Passageiros, a Igreja do Galo, a Igreja Matriz de 
Nossa Senhora da Apresentação, o antigo Hotel Central, o antigo Hotel Majestic, a Fundação 
Rampa, o antigo Palácio do Governo, a antiga Rotunda de Natal, o Forte dos Reis Magos e o 
almoxarifado da antiga Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA). 

Entretanto, após pesquisa mais detalhada, observou-se que a maior parte dos arquivos que 
continham tais projetos não dispunha de material suficiente para a análise aqui proposta. Os 
documentos arquivados resumiam-se, na maioria dos casos, às pranchas do projeto de reforma 
de tais edificações (plantas baixas, cortes e fachadas). E como a análise aqui proposta parte do 
pressuposto que um projeto não se resume a sistemas construtivos, esses documentos seriam 
insuficientes. 

Na realidade, observou-se que os únicos projetos que possuíam um maior número de 
documentos nos processos, ou um maior nível de detalhamento do projeto, eram os submetidos 
à análise do IPHAN/RN, especificamente aqueles voltados para as obras do Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC. Em virtude disto, selecionados os três projetos 
supracitados. 

O nível de detalhamento com que os projetos são apresentados ao IPHAN/RN é fruto de 
legislação específica, baseada na Portaria Nº 420, de 22 de dezembro de 2010, que dispõe 
“sobre os procedimentos a serem observados para a concessão de autorização para realização 
de intervenções em bens edificados tombados e nas respectivas áreas de entorno”. 

Entre outros documentos exigidos para a concessão, podemos destacar os contidos no 
artigo 6º, que são inerentes ao projeto de “restauro”, como são intituladas as intervenções 
analisadas. São eles: 

a) anteprojeto da obra contendo, no mínimo, planta de situação, implantação, plantas 
de todos os pavimentos, planta de cobertura, corte transversal e longitudinal e 
fachadas, diferenciando partes a demolir, manter e a construir, conforme normas da 
ABNT; 
b) levantamento de dados sobre o bem, contendo pesquisa histórica, levantamento 
planialtimétrico, levantamento fotográfico, análise tipológica, identificação de 
materiais e sistema construtivo; 
c) diagnóstico do estado de conservação do bem, incluindo mapeamento de danos, e 
analisando-se especificamente os materiais, sistema estrutural e agentes degradadores; 
d) memorial descritivo e especificações; 
e) planta com a especificação de materiais existentes e propostos. 

 
Destacamos também, o Artigo 8º: 



89 
 

Para aos bens que tenham ou terão destinação pública ou coletiva, cujas intervenções 
sejam classificadas como Reforma/Construção Nova ou Restauração, o projeto deverá 
contemplar a acessibilidade universal, obedecendo-se ao previsto na Instrução 
Normativa IPHAN nº 01/2003. 
 

Vale salientar que a escolha do Terminal Marítimo de Passageiros de Natal, do antigo 
Palácio do Governo (EDTAM) e do antigo Hotel Central independe do fato se já foram 
executados, pois o intuito não é analisar o produto final, o artefato arquitetônico, e sim os 
procedimentos metodológicos utilizados para se chegar ao resultado desse projeto.  

Destacamos também que, inicialmente, as análises dos Estudos de Caso estavam 
concentradas em uma avaliação dos procedimentos metodológicos utilizados nos projetos de 
intervenção, com o intuito de averiguar as especificidades aqui relacionadas, e se estas se 
rebatiam, de alguma maneira, no produto final (representação gráfica do projeto) apresentado 
ao órgão preservacionista. 

Contudo, considerando que, para responder à questão de nossa pesquisa, analisaremos o 
produto final entregue ao IPHAN/RN (projeto arquitetônico e demais documentos), observou-
se a necessidade de que as análises dos projetos contemplassem outros aspectos não previstos. 
Portanto, a segunda interface desta pesquisa está relacionada a dois questionamentos surgidos 
no decorrer desta dissertação: os procedimentos metodológicos utilizados pelos projetistas 
estão claros? Eles são coerentes com o produto final apresentado ao órgão federal? 

Sendo assim, esboçamos um esquema explicativo sobre o procedimento metodológico 
utilizado para a análise dos Estudos de Caso (Figura 49).  

Figura 49: Esquema Metodológico dos Estudos de Caso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Autora, 2015 
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Ressaltamos que o método da análise projetual aqui apresentado está, também, vinculado 
às discussões sobre as formas de intervir no patrimônio edificado, fomentadas no segundo 
capítulo desta dissertação. Logo, o caminho da análise proposta aborda conexões entre o 
capítulo anterior e as conceituações expostas no capítulo três sobre métodos de projetação 
arquitetônica.  

Conforme esquema metodológico apresentado, procederemos inicialmente com o 
contexto urbano para cada estudo de caso, expondo a relação do imóvel, objeto de intervenção, 
com seu entorno. Depois é realizado uma descrição dos objetivos do projeto a ser analisado, 
seguida de uma apresentação do histórico da edificação, descrição tipológica, identificação 
dos materiais, sistemas construtivos e estado de conservação.  

A análise projetual (dos procedimentos metodológicos) propriamente dita será 
subdividida conforme pesquisa bibliográfica referente as questões da preservação patrimonial 
e metodologias projetuais consideradas nos itens anteriores desta dissertação.  

Para tanto, a partir da interpretação das informações contidas nos processos de aprovação 
destes projetos, subdividimos a análise projetual com o intuito de identificar a relação entre os 
complexificadores do projeto e os tipos de restrições gerados por eles no processo de 
concepção projetual (LAWSON, 2005).  

E, por fim, delimitaremos a categoria de intervenção arquitetônica (GRACIA, 1996; 
TIESDELL, OC E HEATH, 1996), onde aferiremos a relação entre o discurso contido nos 
documentos analisados e o tipo de prática identificado no produto final. 

Ainda com relação à análise dos documentos apresentados ao órgão de preservação, 
exporemos uma reflexão sobre quais deles são entregues e como são apresentados, analisando 
criticamente se os mesmos compreendem as complexificações das questões preservacionistas, 
as diferenças entre o projeto de intervenção e o projeto do novo e se neles estão explícitos os 
procedimentos metodológicos utilizados durante o processo de concepção. 

Espera-se, portanto, que as análises projetuais e documentais apresentadas a diante 
colaborem para que qualquer projetista possa ter subsídios para a construção de uma prática 
projetual coerente coma responsabilidade social e cultural de se intervir em edifícios de 
interesse preservarcionista. Para tanto, ratificamos a importância da contribuição de toda a 
construção teórica abordada nos itens anteriores, seja para o campo da preservação, seja para o 
campo da metodologia de projeto. 
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4.2 Natal e sua trajetória para a preservação patrimonial 
A cidade de Natal foi fundada no ano de 1599, onde atualmente se localiza a Praça André 

de Albuquerque, no bairro da Cidade Alta. Sua ocupação efetiva se deu apenas nas últimas 
décadas do século XVIII, com a consolidação de dois núcleos urbanos: os bairros da Cidade 
Alta e Ribeira, ambos hoje compondo o que se considera o centro histórico da cidade (Figura 
50). 

Figura 50: Mapa da cidade de Natal, elaborado em 1864. Cidade Alta à esquerda, com destaque em azul para a 
área que corresponde a Praça André de Albuquerque, e a Ribeira à direita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Candido Mendes de Almeida (1868, apud FERREIRA et al., 2008) – adaptado pela autora. 
 

Ao longo dos anos, com a expansão da cidade, o centro histórico de Natal passou por um 
processo de declínio econômico e consequente deterioração do seu espaço físico. Neste 
processo é possível constatar alguns aspectos que afetaram os bairros da Ribeira e Cidade Alta.  

No caso da Ribeira, a deterioração de seu espaço está relacionada, sobretudo, ao seu estado 
de abandono comercial e residencial. Entre outros fatores que levaram a esse abandono, 
destacamos: a própria dinâmica de crescimento urbano da cidade, com o surgimento de novos 
bairros e conjuntos habitacionais; o deslocamento do comércio atacadista para o bairro do 
Alecrim e do varejista para o da Cidade Alta; a transferência do terminal rodoviário para o 
bairro de Cidade da Esperança, em meados da década 1970; e a redução da atividade portuária. 

Já para Cidade Alta, como o bairro manteve um maior grau de atividade, a preocupação 
está, sobretudo, na descaracterização do seu patrimônio edilício, muito mais evidente do que na 
Ribeira. 

Nesse sentido, Silva (2002, p.100) destaca:  
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Não diferindo de outros casos brasileiros, a Ribeira conservou seu patrimônio edilício 
devido, entre outras razões, ter sido desocupada por uma parte da elite citadina que 
antes residia no local. O comércio e serviços utilizados por essa camada social 
naturalmente vão se deslocando ou igualmente vão sendo implantados novos serviços 
em outros bairros da cidade, principalmente os ocupados pela população de mais alta 
renda. Esse fato contribuiu ainda mais para o estado de abandono em que a Ribeira se 
encontra atualmente. Tudo isso diferente da Cidade Alta, que, embora também tenha 
sofrido transformações no seu perfil e índice de diversidade, conserva atividades 
comerciais até hoje.   

Um dos primeiros passos para a gestão do sítio histórico de Natal foi a implantação de leis 
específicas, voltadas para a problemática da área. O Plano Diretor de 1984 estabeleceu a Zona 
Especial de preservação Histórica (Figura 51), sancionada no ano de 1990 (ZEPH, lei nº 3.942).  

Figura 51: Mapa bairros da Ribeira e Cidade Alta e a delimitação da ZEPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: SILVA, adaptado pela autora. 
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Merece destaque também, no mesmo período, as discussões do Seminário Ribeira Velha 
de Guerra, realizado no ano de 1993, que resultou nas propostas do Plano Diretor de 1994, 
definindo oficialmente os bairros da Ribeira e Cidade Alta como áreas de Operação Urbana, 
sancionada em 1997 (lei nº 4.932). 

Com relação à Operação Urbana, Costa (2006, p.100) acrescenta:  
 

Tal tipo de Operação pode ser entendido como um conjunto integrado de fatores, 
intervenções e medidas a serem coordenadas pelo Poder Público, com a participação 
privada e também da comunidade local, [...], visando à revitalização (...), através do 
incentivo ao uso habitacional e também do apoio às atividades turísticas, artísticas e 
de lazer (...). Essa Operação objetiva também a recuperação do Patrimônio Histórico 
Cultural, Arquitetônico e Urbanístico. (COSTA, 2006, p.100). 

Foi aí que a Prefeitura Municipal desenvolveu o projeto denominado Fachadas da Rua 
Chile (1996), uma intervenção que correspondeu à restauração de 45 fachadas na referida rua. 
Entre outras iniciativas do poder público, também merecem destaque a reformulação da Praça 
Augusto Severo com o Largo do Teatro Alberto Maranhão, o projeto do Canto do Mangue e o 
Corredor Cultural. 

Mais recentemente, nos anos 2000, como resposta às diretrizes nacionais com a 
implantação de programas voltados ao estímulo do uso habitacional, ressalta-se o Programa 
REHABITAR. Com o objetivo “de formular uma proposta de política habitacional para o sítio 
histórico de Natal, em dezembro de 2001, foi firmado um convênio de cooperação técnica entre 
a Prefeitura Municipal do Natal (...), Caixa Econômica Federal e o Programa Cidade Brasil da 
Embaixada da França” (PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 2007).  

O Programa REHABITAR tinha como uma de suas vertentes o reuso de edificações de 
interesse para preservação, situadas no Sítio Histórico de Natal, para o uso habitacional. Dentro 
do procedimento metodológico utilizado para os estudos de viabilidade para a operação 
imobiliária, inicialmente estava prevista a intervenção em cinco imóveis situados nos bairro da 
Ribeira: os edifícios Bila, Paris em Natal, Arpege/Galhardo, Nova Aurora e Tavares de Lira 
(ANEXO A). 

Após o trabalho inicial, a previsão era de que ele seria ampliado, abrangendo os bairros da 
Ribeira e Cidade Alta. Para isso, um perímetro denominado de Perímetro de Reabilitação 
Integrada – PRI foi pré-estabelecido numa pesquisa de campo realizada pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), que cadastrou 377 imóveis passíveis 
de intervenções públicas e privadas. 
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O documento de apresentação do programa também expôs duas propostas arquitetônicas 
de dois dos edifícios selecionados: o Hotel Central e o Edifício Val Paraíso – projetos que 
podem ser vistos no final desta dissertação – ANEXOS B E C (PREFEITURA MUNICIPAL 
DO NATAL, 2007).  

Infelizmente, esses estudos não saíram do papel. O único prédio recuperado e reutilizado 
foi o Edifício Bila, e por iniciativa privada. 

Como resultado de uma parceria entre o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica 
Federal e a Prefeitura do Natal, através do Programa de Reabilitação de Áreas Urbanas 
Centrais36, da Secretaria Nacional de Habitação, foi elaborado em 2008 o Plano de Reabilitação 
do Bairro da Ribeira – PRAC/Ribeira37.  

A partir das estratégias do programa federal e das premissas do planejamento 
territorial e urbano do município de Natal, o PRAC/Ribeira focaliza as questões da 
área central em articulação com o fenômeno metropolitano. Nessa perspectiva, busca 
promover o uso e a ocupação democrática da Ribeira como área urbana central, 
propiciando a permanência da população residente e a atração da população não 
residente, por meio de ações integradas que gerem e sustentem a diversidade funcional 
e social, a identidade cultural e a vitalidade econômica da área. (PREFEITURA 
MUNICIPAL DO NATAL, 2008). 

O Plano de Reabilitação de Áreas Centrais – Ribeira (PRAC/Ribeira) tem como objetivos: 
[..] i) definir as áreas que serão reabilitadas; ii) estabelecer o conjunto de ações, 
estratégias, meios e projetos de intervenções integradas nas áreas centrais necessários 
para a requalificação dos espaços urbanos; iii) identificar os custos e prazos para o 
programa necessários para promover a reabilitação de áreas centrais, nos diversos 
aspectos – técnicos, institucionais, jurídicos, sociais, econômicos, culturais e 
financeiros. (PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 2008). 

O PRAC/Ribeira possuía objetivos mais amplos que o REHABITAR, que focava em ações 
imobiliárias. Em contrapartida, eram previstas ações exclusivamente no bairro da Ribeira. 
Infelizmente, assim como o REHABITAR, o PRAC/Ribeira não saiu do papel. Entretanto, não 
podemos desconsiderar o mérito de ambos para a discussão e difusão de ações de reabilitação 
do centro histórico de Natal, como também para algumas realizações pontuais. 

                                            
36 “O Programa de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais do Ministério das Cidades define áreas a serem 
reabilitadas e um conjunto de ações e intervenções integradas, necessárias à requalificação dos espaços urbanos. 
Dentre os principais objetivos do Programa destacam-se o estímulo e a consolidação da cultura de reabilitação 
urbana e edilícia nas áreas urbanas centrais e a ocupação dos vazios urbanos e da recuperação do acervo edilício, 
preferencialmente para o uso residencial, articulando esse uso a outras funções urbanas” (PREFEITURA 
MUNICIPAL DO NATAL, 2008). 
37 O Plano foi “um esforço da Prefeitura do Natal, com apoio e incentivo do Prefeito Carlos Eduardo Alves, que 
mediante esta secretaria de Planejamento, contratou a consultoria de pesquisadores da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, através da Fundação Norte Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura – FUNPEC para o 
desenvolvimento de uma proposta condizente com os anseios dos diversos segmentos da população e, 
principalmente, dos que moram e ou desempenham atividades na Ribeira.”(PREFEITURA MUNICIPAL DO 
NATAL, 2008). 
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Vale destacar que todos esses programas têm em comum o fato de que suas ações 

englobam intervenções em edifícios de reconhecido valor patrimonial para a cidade. 
Entre os anos de 2006 e 2008 e com o apoio do Departamento de Patrimônio Material e 

Fiscalização – DEPAM/IPHAN, foram desenvolvidos pela então Sub-Regional do IPHAN no 
Rio Grande do Norte (atual Superintendência do IPHAN no RN) os estudos para o tombamento 
do Centro Histórico de Natal, com a delimitação da poligonal de tombamento que abrange parte 
dos bairros da Ribeira e Cidade Alta, e a poligonal de entorno que comporta além dos bairros 
supracitados, as Rocas (Figura 52). 

Figura 52: Poligonal de Tombamento efetuada pelo IPHAN 

Fonte: IPHAN, 2008 – adaptado pela autora 
Os estudos embasaram o pedido de tombamento do sítio histórico de Natal, no mês de 

abril de 2008 (BRASIL. IPHAN. Processo de Tombamento nº 1.558-T-08), aprovado em 
dezembro de 2010 pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural e sendo oficialmente 
homologado o tombamento do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico do 
Município de Natal no dia 16 de julho de 2014 (BRASIL, 2014). 

A partir do tombamento do sítio histórico, Natal foi contemplada com a implementação 
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Cidades Históricas, prevendo uma série de 
ações que deveriam ser implementadas entre os anos de 2013 e 2015. Entre essas ações 
destacamos as intervenções no Forte dos Reis Magos e no Terminal Marítimo de Passageiros 
de Natal e os projetos do Teatro Alberto Maranhão, da Escola de Dança do Teatro Alberto 



96 
 

Maranhão (EDTAM), do Palácio Felipe Camarão (sede da Prefeitura do Natal), do Antigo 
Grupo Escolar Augusto Severo (propriedade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
- UFRN), do Antigo Hotel Central, Casarão do Arquivo Arquidiocesano, Antigo Armazém Real 
da Capitania – Casa do Patrimônio e do Edifício da Secretaria Municipal de Tributação 
(SEMUT). Além de projetos de requalificação de praças e reabilitação dos logradouros 
públicos. 

É interessante observamos que, diante de ações pontuais e de um longo histórico de 
planos e discussões acerca do valor patrimonial da área reconhecida como centro histórico de 
Natal, a implementação do PAC Cidades Históricas representa ações mais abrangentes, 
resultado de esforços das três esferas governamentais (federal, estadual e municipal), embora 
haja dificuldades nas articulações dessas ações entre o Comitê Gestor do Centro Histórico 
(Governo do Estado) e o grupo COOPERE (Coordenação de Projetos Estruturantes da Ribeira 
e Entorno - SEMURB). 

Diante deste reconhecimento patrimonial para a cidade de Natal, e conforme já 
explicamos, selecionamos os projetos do Terminal Marítimo de Passageiros, do EDTAM e do 
Antigo Hotel Central, como alvos do nosso estudo, a partir da estrutura de análise apresentada 
no capítulo três. Esses projetos fazem parte deste momento de maior “efetividade de 
intervenção”, com o PAC Cidades Históricas e serão analisados a partir deste momento. 
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4.3 Estudos de Caso 
4.3.1 Estudo de Caso 01: O Terminal Marítimo de Passageiros de Natal 
4.3.1.1 Contexto Urbano 
O Terminal Marítimo de Passageiros de Natal localiza-se na Rua Chile, no bairro da 

Ribeira, às margens do Rio Potengi, estando situado na recente poligonal de tombamento 
efetuada pelo IPHAN (Figura 53). 

Em face da sua proximidade do porto de Natal, a Rua Chile (antiga Rua da Alfândega e 
do Comércio) adquiriu grande importância para cidade.  Fazendo parte de um contexto de 
centro comercial, a referida rua se destacava por abrigar a maior parte dos mercados e 
construções destinadas ao recebimento de algodão, açúcar e peixe seco. 

Entretanto, conforme vimos, devido a um conjunto de fatores, boa parte dessa vitalidade 
econômica não existe mais. Hoje, a Rua Chile tem grande importância social e cultural para a 
memória da cidade e, por isso, se encontra dentro da Zona Especial de Preservação Histórica. 
Possui um significativo acervo arquitetônico de reconhecido valor patrimonial: seu conjunto 
arquitetônico antigo mantém um grande número de edifícios que guardam atributos 
morfológicos representativos da ocupação mais antiga da Ribeira. 

Apesar do notório acervo arquitetônico patrimonial, podemos observar, inclusive pelas 
fotos que serão apresentadas, o quase que generalizado precário estado de conservação das 
edificações da Rua Chile, embora tenha sido alvo de algumas ações ditas “revitalizadoras”, 
como foi o caso do Projeto Fachadas da Rua Chile, no início dos anos 90. 

Para uma melhor compreensão do contexto no qual o Terminal Marítimo de Passageiros 
de Natal está situado, será apresentada a seguir uma série de fotografias que mostram a 
ambiência da Rua Chile. Este percurso se dará a partir da Rua Esplanada Silva Jardim e 
percorrerá toda a extensão da rua (Figuras 54 a 75). 

Neste conjunto arquitetônico podemos destacar a permanência de alguns galpões, ainda 
que descaracterizados e, sobretudo, os edifícios que ainda concentram vestígios arquiteturais 
de herança colonial, neoclássica e eclética, além de outros imóveis com características 
estilísticas dos chamados “chalés” (Figuras 76 a 85). 

 
 
 



Figura 53: Planta de Situação do Terminal Marítimo de Passageiros de Natal, e sua relação com a poligonal de tombamento

Fonte: IPHAN, 2011 - adaptado pela autora.
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Figuras de 54 a 59: Percurso pela Rua Chile iniciado na Rua Esplanada Silva Jardim

Fonte: Monique Lessa Vieira Olimpio, 2015.

Legenda:

- Sentido Percurso

- Percurso Realizado

- Início do Percurso

R
U
A

C
H
IL
E

S

N

O L

R
U
A

C
H
IL
E



Figuras de 60 a 65: Percurso pela Rua Chile iniciado na Rua Esplanada Silva Jardim

Legenda:

- Sentido Percurso

- Percurso Realizado

- Início do Percurso

Fonte: Monique Lessa Vieira Olimpio, 2015.
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Figuras de 66 a 71: Percurso pela Rua Chile iniciado na Rua Esplanada Silva Jardim

Legenda:

- Sentido Percurso

- Percurso Realizado

- Início do Percurso

Fonte: Monique Lessa Vieira Olimpio, 2015.
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Figuras de 72 a 75: Percurso pela Rua Chile iniciado na Rua Esplanada Silva Jardim
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Legenda:

- Sentido Percurso

- Percurso Realizado

- Início do Percurso

Fonte: Monique Lessa Vieira Olimpio, 2015.
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Figura 76: Exemplo de armazéns na Rua Chile, alguns completamente descaracterizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Monique Vieira Olímpio, 2015 
Figuras 77 a 79: Exemplos de edifícios que conservam referências estilísticas coloniais (alguns já com 

platibandas) na Rua Chile 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fonte: Monique Vieira Olímpio, 2015 
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Figuras 80 e 81: Exemplos de edifícios neoclássicos (ecletismo classicista) na Rua Chile. À esquerda, o prédio 
da Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão (EDTAM), cujo projeto analisaremos em seguida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Fonte: Monique Vieira Olímpio, 2015 
 

Figura 82: Exemplo de edifício com linguagem eclética na Rua Chile, onde salientamos o alto grau de 
arruinamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Monique Vieira Olímpio, 2015 
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Figura 83: Exemplo de edificações com linguagem eclética na Rua Chile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Monique Vieira Olímpio, 2015 
Figuras 84 e 85: Exemplos de edificações tipo “chalé” na Rua Chile 

Fonte: Monique Vieira Olímpio, 2015 
 

Mesmo diante deste descaso, ainda vale destacarmos a permanência de uma diversidade de 
usos na Rua Chile, tais como comércio, serviços e, principalmente, aqueles de caráter lúdico, 
como cultura e lazer. A rua é cenário de importantes eventos culturais para a cidade, entre eles 
destacamos o Música Alimento da Alma (Mada), o Circuito Cultural Ribeira, o Encontro 
Natalense de Escritores (ENE) e a Virada Cultural de Natal. 
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Nesse sentido, ressaltamos a privilegiada localização do Terminal Marítimo, situado no 
Largo da Rua Chile que, devido à sua dimensão, possibilita sua utilização para eventos culturais 
por parte da população (Figuras 86 a 88). 

Figura 86: Imagem aérea do Largo da Rua Chile (ano de 1998), com destaque em azul para a grande área livre 
comumente ocupada por manifestações culturais. 

Fonte: Canindé Soares, In: SILVA, 2002 
Figura 87: Ambiência do Largo da Rua Chile (anterior ao ano 2012), com destaque para a grande área livre 

comumente ocupada por manifestações culturais. 
 
 
 
 
 
 

Fonte: www.olhares.sapo.pt  
Figura 88: Ocupação do Largo da Rua Chile durante evento cultural (ano de 2011) 

 
 
 
 
 
 

Fonte: www.circuitoculturalribeira.com.br  
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É dentro desse contexto da grande valia da Rua Chile para a cidade de Natal, que 
analisaremos o projeto do Terminal Marítimo de Passageiros, levando sempre em conta que o 
mesmo deve respeitar os valores culturais, históricos e arquitetônicos presentes na área. Entre 
esses valores destacamos a representatividade e diversidade estilística dos casarios, além da 
importância da morfologia urbana, com destaque para o Largo da Rua Chile. 

 
4.3.1.2 Descrição do projeto a ser analisado 

A principal fonte da pesquisa para a análise do Terminal Marítimo de Passageiros de Natal 
é o conjunto de documentos que compõe o processo de número 01421.004856/2011-27, dos 
arquivos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) no RN, 
correspondente ao processo para autorização das obras do Terminal. 

O projeto do Terminal é de responsabilidade da Companhia Docas do Rio Grande do Norte 
(CODERN) que contratou a empresa ARCHITECTUS e consta nos documentos analisados que 
a responsabilidade técnica pelo mesmo é do arquiteto Ricardo Saboia. 

O projeto do Terminal Marítimo de Passageiros faz parte dos investimentos realizados nos 
portos das cidades-sede da Copa do Mundo de Futebol Brasil 2014, com o objetivo de oferecer 
estrutura para o evento e atender à demanda do turismo marítimo, através da implantação ou 
adaptação do terminal de passageiros e de infraestruturas de acessos marítimo e terrestre, para 
adequação ao embarque e desembarque de passageiros e tripulantes, além da atracação de 
navios (CODERN, 2001). 

Em resumo,  
As obras de construção e adaptação do Porto de Natal compreendem dois elementos: 
infraestrutura portuária e a construção do terminal de passageiros propriamente dito. 
Em relação à primeira, dar-se-á a reforma do berço 01 do cais (defensas e dolfim de 
amarração) para requalificá-lo para receber navios de cruzeiro em maior escala para a 
Copa do Mundo, gerando opção de turismo e hospedagem durante o evento e dotando 
o Porto de Natal de melhores condições para escala turística de cruzeiros ao longo da 
costa brasileira (setor em franca expansão nacional e mundial) (CODERN, 2011, p.3). 
Em relação ao terminal, o escopo definido foi da construção de um terminal que 
atendesse todas as exigências internacionais (ISPS – code), dotasse as operações de 
cruzeiro de mais conforto e de um nível mínimo de estrutura receptiva [...] bem como 
servisse de equipamento revitalizador para a área da Ribeira (CODERN, 2011, p.4). 

Desta forma, as obras de expansão do Porto da Cidade de Natal (Figura 89) tinham como 
necessidade de investimentos (ANTAQ, 2009): 

a) Terminal Marítimo de Passageiros (TMP) – adaptação de Galpão e Antigo Frigorífico 
para TMP; 
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b) Acessibilidade marítima – ampliação de cais para criação de um berço em frente ao 
terminal; 

c) Acessibilidade terrestre – pavimentação de 900 m² e urbanização de área de percurso de 
passageiros e área para estacionamento (este último não está representado na imagem a 
seguir).  

Figura 89: Área de Intervenção/Porto de Natal 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Fonte: ANTAQ, 2009 

Contudo, para o objetivo desta dissertação, nos deteremos apenas à análise do projeto do 
Terminal Marítimo de Passageiros, composto por duas edificações: a primeira, correspondente 
ao projeto de conservação e adaptação da edificação do Antigo Frigorífico a um novo uso; e a 
segunda, referente a uma nova edificação construída na mesma área de projeção do “Armazém 
03”, já demolido e que, antes da intervenção, se destinava à recepção temporária de passageiros 
no cais do “berço 01” (Figuras 90 e 91). 

Destacamos que o projeto parte de uma atenção para com o edifício do Antigo Frigorífico 
enquanto bem tombado como conjunto arquitetônico urbanístico e paisagístico da cidade de 
Natal (realizado no ano de 2010 pelo IPHAN), pressupondo a aplicação dos procedimentos 
previstos na Portaria Nº 420, de 22 de dezembro de 2010, para a sua aprovação. 

Além da análise projetual das duas edificações supracitadas, analisaremos também a 
solução projetual adotada para promover a acessibilidade terrestre, principalmente a locação 
das vagas de estacionamento, somente apresentada ao IPHAN/Superintendência de Natal 
(órgão responsável pela apreciação do projeto) após o deferimento da execução das obras do 
Terminal. 
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Figura 90: Projeto do Terminal Marítimo de Passageiros, com a recuperação do Antigo Frigorífico em destaque 
amarelo e construção do novo edifício anexo – vista a partir da Rua Chile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: CODERN, 2011 
Figura 91: Projeto da nova edificação (anexo) do Terminal Marítimo de Passageiros – vista a partir do Rio 

Potengi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: CODERN, 2011 
 
 
4.3.1.3 Histórico das edificações – Antigo Frigorífico e Galpão 

Conforme Relatório de Análise Patrimonial37 realizado pela CODERN e apresentado ao 
IPHAN, a edificação histórica objeto desta análise foi construída na década de 1950. Junto ao 
cais do porto, o armazém servia como depósito temporário de carnes e pescados funcionando 
em conjunto com o transporte de carga ferroviário, cujos trilhos ainda são visíveis ao longo de 
toda a extensão da Rua Chile (Figura 92). 

                                            
37 O Relatório de Análise Patrimonial faz parte do conjunto de documentos que compõe o processo de número 
01421.004856/2011-27 dos arquivos do IPHAN/RN e corresponde ao processo para autorização das obras do 
Terminal Marítimo de Passageiros de Natal. 
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Figura 92: Trilhos na Rua Chile 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Monique Vieira Olímpio, 2015 
No ano de 1968, o armazém passou a funcionar como frigorífico do Porto de Natal, sendo 

completamente alterado internamente para adaptar-se às características de isolamento térmico 
necessárias à função. Durante vinte e três anos o edifício prestou-se a esse uso e em 1990 foi 
efetivamente desativado.  

Inicialmente, o prédio do Antigo Frigorífico era parte de um conjunto formado por dois 
armazéns idênticos (Figura 93): o existente e outro próximo ao cais, demolido em 1999 para 
dar lugar à construção de um galpão pré-moldado em concreto (Figura 94). Este galpão pré-
moldado também foi demolido (Figura 95) para a construção do novo terminal de passageiros 
ora em análise (Figura 96). 

Figura 93: Cais do Porto – foto anterior à demolição do armazém idêntico ao Antigo Frigorífico. Ressaltamos 
nesta imagem a área em frente ao prédio tombado, denominada de Largo da Rua Chile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: SILVA, 2002 
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Figura 94: Cais do Porto – em destaque, o galpão pré-moldado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: www.tribunadonorte.com.br, 2012 

 
Figura 95: Cais do Porto – em destaque, área livre após demolição do galpão pré-moldado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: www.canindesoares.com.br, 2013 
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Figura 96: Cais do Porto – em destaque, novo anexo do Terminal Marítimo de Passageiros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: www.tribunadonorte.com.br, 2014 
 

Conforme informação obtida no Relatório de Análise Patrimonial (In: IPHAN, 2012), 
houve dificuldades na reconstituição do histórico da edificação do Antigo Frigorífico que, 
segundo afirmação, deve-se ao fato da mesma ter: 

[...] relevância terciária tanto no contexto urbano para a Rua Chile, quanto para o 
próprio porto de Natal. Devido à sua natureza de armazém de mercadoria, portanto de 
relevâncias arquitetônica, cultural ou social secundárias, a edificação simplesmente 
carece de testemunho histórico gráfico que permita a descrição e possível 
recomposição das suas características originais. Os testemunhos mais antigos 
remontam a 1980 e pelas observações feitas in loco já não apresentavam os traços 
originais [...]. 

Pelo discurso apresentado neste relatório, observamos que, inicialmente, a equipe 
responsável pelo projeto destacou que o edifício do Antigo Frigorífico, apesar de tombado, por 
si só não possuía nenhuma relevância patrimonial, ou seja, sua importância está relacionada à 
sua inserção no conjunto arquitetônico do entorno e à sua relação com o Largo da Rua Chile. 

Devido à sua construção recente do ponto de vista do entorno, pela ausência de 
testemunhos gráficos, pelas diversas intervenções mutiladoras ao longo dos anos, 
percebe-se a falta de relevância do ponto de vista arquitetônico do edifício tomado 
isoladamente. No entanto, por fazer parte do conjunto do Largo da Rua Chile, 
elemento negativo da espacialidade urbana de grande importância social, histórica e 
cultural para a cidade, o armazém confere legibilidade ao largo, delimita a transição 
de funções entre o tecido urbano adjacente (outrora residencial e público e atualmente 
com serviços de lazer) para a área restrita do porto e de caráter comercial (Relatório 
de Análise Patrimonial In: IPHAN, 2011). 

Entretanto, apesar dos autores do projeto identificarem essa relação do edifício com o 
entorno, o Relatório de Análise Patrimonial apresentado ao órgão federal resume-se a um 
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pequeno texto que se subdivide nas seguintes etapas: o levantamento dos dados históricos da 
edificação, descrevendo o contexto histórico, a data e demais informações sobre o período da 
construção e das intervenções posteriores (identificando as funções primitiva e posteriores, até 
os dias atuais); a descrição tipológica da edificação; e a identificação de materiais e sistemas 
construtivos e diagnóstico do estado de conservação. 

O acima exposto nos leva a questionar: quais os valores patrimoniais identificados pela 
equipe de projetos nesta edificação? E, já que projetistas a consideram de relevância 
arquitetônica secundária, por que se preocupar com tantos dados materiais, se a edificação por 
si só não tem importância patrimonial? 

A nosso ver, a análise patrimonial deveria sim, incorporar os elementos abordados e 
mais: enfatizar que a importância da edificação está, acima de tudo, relacionada à sua 
localização (Rua Chile) e principalmente, à sua ambiência com o Largo de grande importância 
cultural para a cidade. É por isso que esse relatório deveria abordar, no mínimo, um percurso 
da área evidenciando essa ambiência, algo próximo do que realizamos no início desta análise.  

Logo, corroboramos que, assim como o antigo armazém “confere legibilidade ao largo”, 
o largo também confere legibilidade à edificação. E este deveria ser o mérito da análise 
patrimonial. 

Aqui destacamos que a criação do Largo data da década de 1930, desde a construção do 
porto. Nesta área foram feitos aterramentos para viabilizar a construção de edificações 
vinculadas às atividades portuárias. E, na década de 1950, a administração do porto autorizou 
o recuo da área, conformando o lugar que hoje conhecemos como Largo da Rua Chile.  

Segundo Silva (2002, p. 143), a finalidade principal dessa área livre era a de servir de 
estacionamento para os veículos de grande porte que operavam no Antigo Frigorífico. Contudo, 
desde a década de 1990, o Largo passou a compor a Zona Especial de Preservação Histórica 
(ZEPH), sendo hoje reconhecido como elemento fundamental da espacialidade urbana da Rua 
Chile. Como parte deste reconhecimento, destacamos mais uma vez a intervenção no conjunto 
arquitetônico dos edifícios circunvizinhos ao Largo – o Projeto Fachadas da Rua Chile, no 
início dos anos 90. 

Não apenas isso, mas como já referido, o Largo da Rua Chile foi apropriado pela 
população local como espaço de cultura e lazer em vários eventos da cidade. 

Diante do exposto, é difícil compreender quais diretrizes serão adotadas para o projeto 
e se estas são coerentes com o estudo realizado, já que o documento que se intitula "análise 
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patrimonial" não fornece, sequer, uma compreensão do significado atual dos valores pelos quais 
a edificação do Antigo Frigorífico e o Largo da Rua Chile são reconhecidos como patrimônio 
cultural para a cidade de Natal. 

Comprovaremos mais à frente que, pelo projeto de intervenção, a importância do Largo 
foi pouco ressaltada pela equipe responsável pelo mesmo, haja vista a ausência de uma análise 
específica para a área no documento da "análise patrimonial". 

 
4.3.1.4 Descrição tipológica, identificação dos materiais, sistemas construtivos e estado de 

conservação do Antigo Frigorífico 
O armazém possui planta retangular e, antes da função de frigorífico, apresentava um 

único vão aberto de 12x38m. Para se adequar a esta função, foram construídas alvenarias 
divisórias internas, separando locais de temperatura ambiente das antecâmaras e câmaras 
frigoríficas (Figura 97), sendo também necessária a execução da estrutura de concreto das lajes 
de forro, para evitar a troca de calor pela coberta. 

Figura 97: Planta esquemática das alvenarias do Antigo Frigorífico 
 
 
 

 
 

 
 
Legenda: 
Alvenarias originais (década de 1950)    
Divisórias internas – posteriori (década de 1968)  

 
Fonte: IPHAN, 2011 – Adaptado pela autora. 

A edificação foi construída sem ornatos. A fachada principal (leste) do armazém, 
voltada para o Largo da Rua Chile, foi a menos alterada (Figuras 98 a 100), segundo Relatório 
de Prospecção apresentado ao IPHAN/RN. Contudo, os responsáveis pela prospecção indicam 
que: 
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O armazém possui diversas esquadrias de madeira e vidro assimetricamente dispostas 
ao longo do eixo longitudinal, sem resquícios evidentes de ritmo de abertura comuns 
a edifícios do mesmo período (Relatório de Análise Patrimonial In: IPHAN, 2011).  

Figura 98: Fachada principal, antes do projeto de restauro. 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Google Maps, ano desconhecido 
Figura 99: Fachada principal, antes do projeto de restauro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: www.tribunadonorte.com.br, 2012 
Figura 100: Fachada principal, antes do projeto de restauro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: www.riograndedonorte.net  
A edificação foi construída em tijolos maciços deitados em alvenarias de 30 cm de 

espessura, que constituem as vedações externas. Durante o trabalho de prospecção, observou-
se ainda a existência tijolos cerâmicos de oito furos mais atuais, principalmente na fachada 
oeste que, provavelmente, foram acrescidos ao longo das sucessivas alterações pelas quais o 
armazém passou.  
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Também foram descobertos vãos de portas e janelas entaipados nas fachadas da 

edificação, que “descaracterizaram suas feições originais”, exceto na fachada lateral norte 
(Figura 101 a 106). 

Figura 101: Fachada frontal (leste), durante trabalho de prospecção.  
 
 
 
 
 
 

Fonte: IPHAN, 2011 
Figuras 102 e 103: Fachada frontal (leste) e fachada posterior (oeste), desenhos do resultado obtido pela 

prospecção arquitetônica (em destaque laranja, os vãos entaipados). 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: IPHAN, 2011 
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Figuras 104 a 106: Fachada lateral (sul), durante trabalho de prospecção e desenho do resultado obtido (em 
destaque laranja, os vãos entaipados). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: IPHAN, 2011 

 
Segundo os autores do projeto, foi possível identificar também pelo trabalho de 

prospecção, que a coberta aparente em quatro águas “não representava as características 
originais”.  

[...] pois como em outras construções de mesma natureza e época no entorno, algumas 
ainda existentes no próprio porto, há indícios de que a coberta era de apenas duas 
águas e as fachadas menores (norte e sul) com empenas acompanhando a inclinação 
do telhado, arrematando a estrutura de madeira (RELATÓRIO DE PROSPECÇÃO 
In: IPHAN, 2011). 

 Também existiam indícios de que as fachadas leste e oeste, provavelmente, dispunham 
de uma platibanda contínua de alvenaria e calha interna: 

Os resquícios desta volumetria interna estão presentes na série de saídas de águas 
pluviais existentes na plataforma de entrada sob o piso de pedra e que desembocavam 
diretamente no largo. Trechos de tubulações de descida ainda se encontram visíveis 
na faixa canelada inferior da alvenaria (RELATÓRIO DE ANÁLISE 
PATRIMONIAL In: IPHAN, 2011).   

A coberta era composta de telhas planas do tipo normanda sobre estrutura de madeira, 
sendo os caibros e as ripas mais recentes e as tesouras originais vencendo todo o vão transversal. 
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Como não havia beiral original, foram feitas mãos-francesas ao longo de todas as fachadas para 
a sua execução. Contudo, não foi possível identificar o período em que esta mudança ocorreu. 

Assim, destacamos a importância do trabalho de prospecção realizado, que identificou 
as alterações sofridas pela edificação ao longo dos anos, apesar da dificuldade na reconstituição 
do histórico da edificação, em função da ausência de outras fontes. 

Mas, segundo nossa interpretação, o relatório de prospecção é encarado como uma 
forma de verificar se os materiais e formas são "originais", se são da época da construção da 
edificação. E, tendo sido constatada a “originalidade” dos elementos arquitetônicos, o relatório 
foi apresentado pela equipe responsável pelo projeto, para justificar a opção projetual de 
reconstituição de um “eleito” estado original da fachada frontal, com a reabertura dos vãos 
entaipados (Figura 107). 

Figura 107: Recomposição pictórica do aspecto original da Fachada apresentada no relatório de prospecção 

Fonte: Relatório de Prospecção (In: IPHAN, 2011) 
Falamos “eleito”, porque se realmente o critério de intervenção foi este resgate, ele nos 

parece contraditório, isto é, não existe uma lógica coerente no princípio adotado. A intervenção 
limitou-se à abertura dos vãos entaipados da fachada frontal e não se estendeu para a 
recomposição de outros elementos, como o caso das platibandas das fachadas leste e oeste. O 
resgate da feição anterior concentrou-se numa ação de retomada de vão entaipados e não 
avançou no sentido da reconstrução. Porém, não se encontra nenhuma justificativa ou 
explicação sobre o porquê desta decisão projetual. 

De uma forma simplificada, essa postura se aproxima do desejo de retomada de uma 
"unidade estilística", conceito apresentado por Viollet-le-Duc. Foram eleitas quais partes 
primitivas e partes modificadas deveriam ser restauradas ou restabelecidas sem, contudo, 
distinguir essas “restaurações”. E apesar desta conduta nos parecer equivocada, o mais 
importante é chamar atenção para a contradição interna à intervenção adotada. 
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4.3.1.5 Análise dos procedimentos metodológicos 
Os complexificadores do projeto e a natureza de suas restrições 

Através da análise dos arquivos, podemos identificar a existência de uma estrutura dos 
geradores de problemas, ou melhor, dos complexificadores de projeto, que correspondem à 
participação de diferentes atores envolvidos no processo do projeto de conservação (VIÑAS, 
2000), que consequentemente produziram algumas restrições sobre as soluções projetadas. 

Os atores identificados durante o processo de projeto do Terminal Marítimo de 
Passageiros foram os projetistas, os legisladores (IPHAN) e os clientes. 

Observamos primeiramente que os legisladores provocam a necessidade da observação 
do tipo de restrição denominada por Lawson (2011, p.103) de radical, isto é, “são aquelas que 
tratam do propósito primário do objeto ou sistema a ser projetado”, é o fundamental, “aquilo 
que está na raiz”. No caso de edificações de reconhecido valor patrimonial essa restrição radical 
deveria atentar necessariamente para a conservação dos valores identificados no bem. Assim 
sendo, para o projeto de intervenção, segundo nossa visão, a restrição radical deveria buscar o 
alcance de uma relação dialética entre a preservação e a modernização do bem tombado. Como 
adaptá-lo ao novo uso sem ferir os valores identificados? 

Tal restrição fica óbvia, pois o órgão de preservação impõe a necessidade de 
apresentação de uma série de documentos voltados para uma identificação e contextualização 
prévia do imóvel objeto de intervenção, seguida da proposta de intervenção com a adequação 
da edificação ao novo uso. Estes documentos são baseados na Portaria Nº 420, de 22 de 
dezembro de 2010, conforme apresentado no capítulo três dos procedimentos metodológicos. 

Contudo, apesar dessa restrição ou complexificação, observamos que nem sempre o 
propósito de garantir a preservação dos valores sem impedir sua inserção na nova dinâmica da 
área (a relação dialética entre a preservação e a modernização do bem tombado) é alcançado, 
mesmo com o atendimento à realização desses documentos. 

Apontamos também que, pelo menos aparentemente, os legisladores transmitem tal 
restrição aos projetistas, que a amoldam como partido de intervenção, conforme identificamos 
na seguinte afirmação contida no Memorial Descritivo de Arquitetura: “A primeira premissa 
do projeto foi de revitalizar e integrar o antigo armazém frigorífico existente”, garantindo a 
preservação do mesmo e sua vitalidade à vida contemporânea (In: IPHAN, 2011). 
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No caso dos projetistas, observamos a incidência das restrições formais e prática. As 

restrições formais estão evidenciadas de duas maneiras: a primeira se manifesta na decisão do 
resgate das feições entendidas como originais do prédio tombado, conforme já comentamos; e 
a segunda está intimamente relacionada à restrição de ordem prática, pois, como o prédio do 
Antigo Frigorífico não comportaria o programa de necessidades proposto pela CODERN, sendo 
necessária a sua ampliação, a alternativa foi a expansão com a construção de um prédio anexo 
no lugar do antigo galpão pré-moldado demolido, existente atrás do frigorífico. A nosso ver, a 
demolição do galpão não afeta a área em que o projeto está inserido. 

Diante disso, constatou-se também a participação dos clientes – CODERN e Secretaria 
de Turismo – como complexificadores de projeto, responsáveis pela produção de uma restrição 
de ordem prática, uma vez que o alvo estipulado pela CODERN e pela Secretaria de Turismo 
foi a construção de um terminal que atendesse a todas as exigências internacionais (ISPS – 
code), e que dotasse as operações de cruzeiro de mais conforto e de um nível mínimo de 
estrutura receptiva. Desta forma, foi definido um programa básico de necessidades que 
atendesse às “demandas diárias portuárias, mas que também proporcionasse elementos no 
terminal que se relacionassem com o entorno imediato” (MEMORIAL DESCRITIVO, In 
IPHAN, 2011). 

Sendo assim, a relação entre as restrições de ordem prática e formal resultou em outro 
complexificador de projeto para os projetistas, ao menos no discurso: a necessidade de se 
projetar o novo prédio da estação de passageiros “restrito” ao perímetro do antigo galpão 
demolido. 

Entretanto, analisando o projeto arquitetônico, verificamos que aquele limite foi 
atendido unicamente em relação à altura de cumeeira do telhado do antigo galpão. Quando 
observamos as plantas e fachadas do projeto, identificamos que o novo prédio se expandiu 
deixando a forma retangular, que se limitava à parte posterior do Antigo Frigorífico, passando 
à forma de um “L”, muito próximo da edificação tombada. Inclusive, em determinado ponto, 
as fachadas do antigo frigorífico e do anexo ficam, praticamente, lado a lado (Figuras 108 a 
112). 

Não apenas isso, mas, ainda que a altura de cobertura do prédio anexo esteja 
praticamente igual à altura de cumeeira do antigo galpão demolido, verificamos que a relação 
de volumetria das duas edificações ficou totalmente diversa do que se apresentava na época do 
galpão pré-moldado, devido à nova configuração da cobertura.  



Fonte: Anteprojeto de arquitetura In: IPHAN, 2011

Figura 108: Planta Baixa Pavimento térreo, Sem Escala. Com destaque para o avanço do perímetro do antigo galpão demolido



Limite do Galpão Demolido, H=11,52

Limite do Galpão Demolido, H=11,52

Fonte: Monique Olimpio, 2014Fonte: Memorial Descritivo de arquitetura In: IPHAN, 2011

Figura 111: Corte DD, sem escala. Com destaque para o limite de altura do antigo galpão demolido

Fonte: Anteprojeto de arquitetura In: IPHAN, 2011

Figura 112: Fachada frontal, sem escala. Com destaque para o limite de altura do antigo galpão demolido

Fonte: Anteprojeto de arquitetura In: IPHAN, 2011

Figura 109: Dimensões do Galpão demolido Figura 110: Avanço do prédio anexo, contiguo a fachada do antigo frigorífico
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A nova volumetria permanece com a cota máxima, porém, enquanto na anterior apenas 

a linha de cumeeira tinha a altura máxima, na nova edificação a volumetria apresenta toda a 
cobertura com essa cota. Antes, a linha da cumeeira se distanciava do volume do Antigo 
Frigorífico e, por isso, era quase imperceptível a diferença de alturas entre as duas edificações. 
Hoje, com a nova configuração da cobertura, a altura desta (igual à da cumeeira anterior) se 
aproxima do volume do Antigo Frigorífico, sendo mais perceptível ao ângulo de visão do 
observador. Portanto, estabelecer uma cota não garante a permanência de uma relação.  

Nas imagens que se seguem, tracejamos as linhas vermelha e amarela para destacar, 
aproximadamente, a diferença e a relação entre as alturas de cobertura das duas edificações – 
frigorífico x galpão pré-moldado e frigorífico x novo prédio anexo (Figuras 113 e 114). 

Figura 113: Fachada principal pré-demolição do “Armazém 03”, antes praticamente imperceptível. A linha 
tracejada em vermelho indica a altura da cobertura do novo prédio anexo. 

Fonte: Google Maps, ano desconhecido 
 

Figura 114: Fachada principal após intervenção, apresentando nova relação volumétrica entre as edificações. 

Fonte: Google Maps, 2015 
 

Destacamos que, segundo o discurso dos projetistas, o projeto do terminal não foi 
pensado apenas como objeto arquitetônico e edifício isolado, mas também como parte de um 
conjunto urbano, social e econômico, já que o mesmo é visto como indutor para o renascimento 
do bairro da Ribeira, seja para sua preservação patrimonial, seja como área de passagem e 
transição entre o cais e a malha urbana histórica, além de incentivar o turismo e a economia 
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local, uma vez que seu conjunto arquitetônico é formado pelo terminal de passageiros 
propriamente dito, pelo Centro de Artesanato e por bares e restaurantes. 

[...] o Centro de Apoio ao Artesanato Local, constituído por dez pontos comerciais 
de artesanato, alguns serviços de apoio ao turista (câmbio, turismo e locação de 
veículos) além de sanitários e servirá sobremaneira como portal de entrada para a 
estação, sendo também um indutor para a revitalização do bairro da Ribeira, por 
sua importância patrimonial e turística corroboradas pelo recente tombamento e 
pelos investimentos privados no setor de lazer gastronômico. 
Entendendo este papel, o projeto utiliza as características originais do armazém 
em seus grandes espaços (para isso demolindo as estruturas de concreto internas 
posteriores) como área de passagem e transição entre o cais e a malha urbana 
histórica, obrigando tanto turistas que desembarcam para conhecer a cidade 
como os próprios habitantes que embarcam em cruzeiros a conhecer um pouco mais da história da formação de Natal em torno do seu porto e recriando uma nova 
face para o largo da rua Chile. O conjunto formado pelo Centro de Artesanato e os 
bares/restaurantes já existentes pretende dar dinamismo ao espaço urbano 
adjacente e permitir uma melhor contextualização histórica para o visitante (MEMORIAL DESCRITIVO, p.6 In: IPHAN, 2011 – grifo nosso). 

Ratificamos que, para projetos de intervenção em áreas de interesse para preservação 
(como é o caso da Rua Chile e o seu Largo), é necessário pensá-los como parte de um conjunto 
com características próprias, urbanas, sociais, econômicas e, sobretudo, entender a ambiência e 
o significado do lugar.  

Contudo, considerando as restrições de ordem prática e a adaptação ao uso contemporâneo 
(acessibilidade da edificação histórica com escada e rampa e provimento de vagas para 
estacionamento de veículos), a solução projetual adotada para sanar tais 
exigências/necessidades, foi a ocupação da área do Largo da Rua Chile. 

A solução projetual com locação da escadaria e rampa de acesso ao prédio do edifício 
tombado, ocupando parte do Largo da Rua Chile, foi explícita desde a entrega do anteprojeto 
arquitetônico submetido à apreciação do órgão federal, conforme observamos na Planta Baixa 
apresentada anteriormente (Ver figura 108). 

Isso sinaliza que, embora a equipe responsável pelo projeto demonstrasse considerar a 
importância do Largo no seu discurso, na realidade, ele foi desprezado. Isto porque, após a 
primeira análise do anteprojeto, o IPHAN solicitou aos projetistas que o projeto contemplasse 
também uma proposta para cumprir as exigências de vagas de estacionamento para o terminal 
e, diante disto, a equipe ampliou a área de intervenção, ocupando toda a dimensão do Largo 
(Figura 115). 

 
 



Fonte: IPHAN, 2011

Figura 115:Planta com a locação do estacionamento ocupando o largo da Rua Chile
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Diante do projeto apresentado, ficou clara a intenção de (re) apropriação desse espaço por 
parte do porto de Natal, seja de uma pequena parcela do Largo (com a locação da rampa e 
escada de acesso), ou de uma grande parte (com a locação do estacionamento), o que 
consideramos ser uma falha tanto projetual, quanto da análise do projeto realizada pelo IPHAN, 
que deveria ter demandado a necessidade de se pensar em outra solução projetual assim para a 
escada, como para as vagas de estacionamento. 

Com relação ao parecer do órgão federal a respeito dessa “apropriação” do Largo, a 
proposta da escadaria obteve resposta favorável, inclusive já tendo sido executada (Figura 16). 
No caso da locação das vagas de estacionamento, ainda não está registrado nenhum parecer do 
órgão federal aprovando ou desaprovando tal intervenção na área, até o presente momento. 

Figura 116: Detalhe da escadaria de acesso ao prédio do Antigo Frigorífico 

Fonte: Monique Lessa Vieira Olímpio, 2015 
Portanto, ainda que em boa medida o projeto do terminal tenha sido pensado com a junção 

de sistemas construtivos, urbanos, sociais e econômicos interagindo, concluímos que as 
questões da ambiência e do significado do lugar não foram contempladas, pois a consolidação 
da ocupação do Largo com vagas de estacionamento mudará totalmente a ambiência do lugar, 
atualmente bastante utilizado para manifestações culturais. 
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Caráter arquitetural da intervenção 
Diante dessas considerações iniciais, analisaremos o projeto do Terminal Marítimo de 

Passageiros conforme os tipos de intervenções em edifícios e áreas de reconhecido valor 
patrimonial, identificados por Gracia (1996) e Tiesdell, Oc e Heath (1995). 

Segundo o projeto analisado e tomando como base a questão da composição 
arquitetônica, vemos uma relação tipológica de exclusão (GRACIA, 1996) entre o prédio 
tombado existente e a nova edificação, sendo conectados, exclusivamente, por uma “cobertura 
de ligação” (Figuras 117 e 118). 

Figuras 117 e 118: Relação Tipológica de exclusão, planta baixa pavimentos térreo e superior. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA In: IPHAN, 2011 – adaptado pela autora 

Legenda: Edifício Contemporâneo 
Elemento conector 
Prédio Tombado 
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Com relação a classificação do conjunto formado pelo antigo frigorífico, o novo edifício 
anexo e o largo é necessário analisar o conjunto de duas maneiras. A primeira seria não 
considerar o projeto prevendo as vagas de estacionamento no Largo da Rua Chile, podendo ser 
classificada como “modificação do lócus” (GRACIA, 1996), quando a intervenção repercute 
visivelmente sobre o ambiente urbano constituído, por apresentar uma linguagem arquitetônica 
contemporânea. Não chega a ter alcance urbanístico, já que se limita à escala do que entendemos 
como projeto de arquitetura. 

A segunda forma de análise do projeto seria considerando as vagas de estacionamento 
necessárias para o terminal, classificando a intervenção dessa maneira como “pauta de 
conformação urbana” (GRACIA, 1996), pois a apropriação do Largo da Rua Chile para o 
provimento do estacionamento afetaria diretamente o caráter morfológico de parte dela. 

Se analisarmos exclusivamente a composição formal dos dois edifícios do Terminal, 
observaremos que a metodologia projetual utilizada baseou-se nos princípios dos métodos 
inovativo e mimético (MAHFUZ, 1995). 

Portanto, para o edifício histórico, se pressupõe a necessidade de uma mímeses, ou 
“uniformidade contextual” (TIESDELL, OC, HEATH, 1996) com as fachadas da Rua Chile, 
isto é, o projeto de “restauro” do Antigo Frigorífico visou o resgate de uma integridade material 
da não distinguibilidade entre o novo e o preexistente. 

Já para o novo edifício existe uma maior liberdade formal, encarada como o momento 
de inovação, podendo se expressar de forma contemporânea. Nesse sentido, estaria em um nível 
de escala de intervenção entre a "justaposição contextual" e a "continuidade contextual". 
Se chegarmos ao Terminal pela Rua Esplanada Silva Jardim, observamos que a nova construção 
chama mais atenção que a preexistente – aproximando-se da justaposição contextual; mas se 
chegarmos ao terminal pelo outro sentido da rua, o ângulo de visão nos permite ver 
dissimilaridades entre as duas linguagens arquitetônicas, embora de maneira menos impactante 
– aproximando-se da continuidade contextual (Figuras 119 a 122). 
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Figura 119: Ângulos de visão para o observador que chega ao terminal percorrendo a Rua Chile (sentido Sul- 
Norte) e para o observador que chega ao terminal pela Rua Esplanada Silva Jardim. 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Monique Vieira Olimpio, 2014 
Figuras 120 e 121: Percepção de maior repercussão, para o observador que chega ao terminal pela Rua 

Esplanada Silva Jardim – tendência à justaposição contextual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Monique Vieira Olimpio, 2015 
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Figura 122: Percepção de repercussão leve, para o observador que chega ao terminal percorrendo a Rua Chile 
(sentido Avenida Tavares de Lira-Largo da Rua Chile) – tendência à continuidade contextual. 

Fonte: Monique Vieira Olimpio, 2015 
Dessa forma, podemos traçar um paralelo entre as classificações identificadas 

anteriormente com a escala de gradação proposta por Vieira (2014), ou seja, um projeto de 
intervenção não segue, necessariamente, um único perfil de intervenção (Figura 123). 

Figura 123: Níveis de intervenção realizados no projeto do Terminal Marítimo de Passageiros de Natal 

 
 
 
 

 
Fonte: VIEIRA, 2014 – adaptado pela autora 

Mesmo considerando essa noção de escala, a metodologia de projetação do Terminal 
pode ser encarada como um percurso sucessivo, como uma passagem de um momento de 
projetação a outro: a separação em momentos metodológicos distintos entre o projeto de 
“restauro” para o edifício tombado e o momento de maior liberdade “criativa” para o prédio 
anexo. Diante disto, podemos pressupor a existência de dois momentos metodológicos de 
concepção: 
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1. Resgate estilístico com o “restauro” da fachada, remontando ao estado eleito pelos 
projetistas como sendo o "original" do bem tombado e resgate do vão livre interno que 
caracterizava o armazém dos anos 50 antes de ser transformado em frigorífico no final 
dos anos 60; 

2. O momento de liberdade criativa na concepção formal do novo edifício.  
Nesse sentido, retomamos a hipótese de que a criação e a preservação arquitetônicas 

continuam a ser colocadas de lados opostos no momento de concepção projetual, especialmente 
no que diz respeito à volumetria e às fachadas, visto que, pelo menos teologicamente, o bem 
tombado é respeitado sem intervenções contemporâneas visíveis, e que o projeto do novo 
possibilita ao projetista o “seu” momento de criação.  

 
Considerações 

A partir da análise dos arquivos, foram identificadas no registro do projeto apenas duas 
fases do processo de concepção citadas no capítulo três desta dissertação: a análise 
(levantamento físico, mapeamento dos danos e os relatórios de análise patrimonial e prospecção 
arquitetônica) e a solução (memorial descritivo, anteprojeto de arquitetura e projeto executivo). 

Não é possível identificar no registro do projeto a fase de avaliação, pois não está explícito 
nos documentos analisados qualquer tipo de repertório de exemplos, como referências 
metodológicas, teóricas ou práticas, embora os projetistas indiquem no discurso que “atendem 
aos documentos patrimoniais existentes” (MEMORIAL DESCRITIVO, p.8, In: IPHAN, 2011). 
Também não está explícita a relação entre os aspectos analisados e como eles levaram às 
decisões de projeto. 

Podemos pontuar também que, conforme linha cronológica apresentada a seguir, os 
procedimentos metodológicos utilizados não seguiram uma sequência lógica, uma vez que os 
relatórios de análise patrimonial e prospecção arquitetônica foram realizados após o memorial 
descritivo e o anteprojeto de arquitetura. Justificamos que esta linha cronológica não tem o 
propósito de mapear o processo de concepção projetual, mas sim traçar um paralelo entre a 
entrega dos documentos ao órgão federal e as possíveis fases do processo de concepção, no 
intuito de averiguar se estes procedimentos metodológicos influenciaram, de alguma maneira, 
o resultado projetual apresentado ao IPHAN/RN (Figura 124). 
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Figura 124: Mapeamento do processo de concepção, sem sequência lógica. 

Fonte: Autora, 2014 
Diante da linha cronológica, observamos que a aprovação da proposta de recomposição 

da fachada principal (resgatando o ritmo das aberturas) por parte do órgão federal, não se baseou 
nas prospecções arquitetônicas, pois o relatório que as continha foi entregue ao IPHAN em 
Julho de 2012 (conforme informação nos arquivos), quando o projeto não só já havia sido 
aprovado, como cuja obra também já estava em execução. Igualmente não foi apresentado ao 
órgão de preservação nenhum documento histórico (plantas ou fotografias) que subsidiasse tal 
decisão projetual, antes da apresentação do relatório de prospecção. 

Com tal verificação, podemos pressupor que tanto projetistas como legisladores entendem 
que o projeto de restauro está relacionado, sobretudo, ao retorno ao estado eleito como 
original/primitivo do bem tombado. Uma atitude que, conforme diversos autores rebatem, 
permanece sendo fortemente aplicada nos projetos de intervenção realizados no Brasil38.  

Destacamos também que os elementos que normalmente compõem a fase preliminar do 
projeto (levantamento de dados sobre o bem com pesquisa histórica, levantamentos 
planialtimétrico e fotográfico, análise tipológica, identificação de materiais e sistema 

                                            
38Como exemplo desta crítica, podemos citar a publicação dos artigos: A cristalização da “eterna imagem do 
passado” nas práticas preservacionistas dos sítios históricos brasileiros: perspectivas para a sua superação? 
(VIEIRA, NASCIMENTO, 2012); Posturas Intervencionistas Contemporâneas e a Prática Brasileira 
Institucionalizada (VIEIRA-de-ARAÚJO, 2014). 
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construtivo, além do diagnóstico do estado de conservação com mapeamento dos danos, análise 
de materiais, sistema estrutural e agentes degradadores) são apresentados como uma forma de 
cumprir um protocolo, uma exigência do órgão preservacionista. Não constatamos em nenhum 
documento um real rebatimento de tais informações nas decisões projetuais, exceto como 
justificativa para o resgate do aspecto “original” da fachada principal. 

Com essas constatações, podemos concluir que a atitude projetual, neste caso, está 
intimamente relacionada à necessidade da exploração imagética do Antigo Frigorífico, onde a 
intervenção de conservação/restauro limita-se apenas ao “fachadismo”, buscando a 
recomposição ou melhoramento do edifício que está voltado para a Rua Chile, ou seja, a busca 
da integridade ou embelezamento do espaço envolvente. 

Destacamos ainda que o prédio do Antigo Frigorífico possui essencialmente valor de “uso” 
relativo às condições materiais de utilização prática de seu espaço físico, para atender às 
funções contemporâneas. O valor, que seria sua condição enquanto parte de um conjunto 
urbano, enquanto valorização de um Largo, passa absolutamente despercebido nas ações 
projetuais, apesar de a análise patrimonial concluir que a relevância do edifício tombado reside 
no contexto em que ele está inserido. E aí ressaltamos que a desconexão entre os documentos 
apresentados ao IPHAN (relatório patrimonial e projeto de intervenção) é tamanha, que uma 
coisa não leva à outra.  
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4.3.2 Estudo de Caso 02: Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão (EDTAM) 
4.3.2.1 Contexto urbano 

O edifício da Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão tem sua sede no prédio do 
Antigo Palácio do Governo, localizado na Rua Chile, número 106, bairro da Ribeira. Também 
está situado na recente poligonal de tombamento efetuada pelo IPHAN (Figura 125). 

Como o prédio do EDTAM situa-se na mesma rua do Terminal Marítimo de Passageiros 
de Natal, não repetiremos o percurso apresentado na análise anterior, nem discutiremos o valor 
simbólico e cultural que a Rua Chile adquiriu para a cidade de Natal. Contudo, 
reapresentaremos algumas imagens do entorno mais próximo ao edifício (Figuras 126 e 127). 

Figuras 125 e 126: Área de entorno ao prédio do EDTAM – Rua Chile, com destaque para a edificação. 

Fonte: Monique Lessa Vieira Olimpio, 2015 
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4.3.2.2 Descrição do projeto a ser analisado 
A partir deste momento, iniciaremos a análise do projeto de intervenção da Escola de 

Dança do Teatro Alberto Maranhão. A principal fonte da pesquisa para a análise aqui 
apresentada é o conjunto de documentos que compõe o processo de número 
01421.001825/2013-86 dos arquivos do IPHAN/RN, correspondente ao processo para 
autorização das obras do EDTAM. Estes documentos visam ao atendimento da Portaria Nº 420, 
de 22 de dezembro de 2010, que dispõe “sobre os procedimentos a serem observados para a 
concessão de autorização para realização de intervenções em bens edificados tombados e nas 
respectivas áreas de entorno”, conforme comentado no capítulo três dos procedimentos 
metodológicos.  

O projeto de intervenção do EDTAM, é de responsabilidade do Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte, que contratou a empresa CL Engenharia e Urbanismo que tem como 
coordenador geral da equipe técnica o arquiteto Marcelo Figueiredo. 

Informações obtidas nos documentos entregues para a análise do órgão federal 
(especificamente o documento intitulado Tomo I – Projetos de Conservação, Restauro e 
Arquitetura) indicam basicamente três pontos que nortearam o partido arquitetônico adotado 
(In: IPHAN, 2013): 

 A menor intervenção possível no bem patrimonial procedendo à adaptação 
sem a destruição de sua significância cultural, conforme reza a Carta de 
Burra (ICOMOS, 1980); 

 A adaptação de espaços possibilitando atender às exigências do TR e norma 
NBR 9050 e 

 A maximização dos espaços do edifício para destinação dos equipamentos 
necessários para a escola de dança. 

Baseado nisso, analisaremos, a partir do registro oficial do projeto, os procedimentos 
metodológicos utilizados pelos projetistas, como também avaliaremos o parecer técnico do 
órgão federal sobre as propostas projetuais apresentadas. 
 
4.3.2.3 Histórico da edificação – Antigo Palácio do Governo 

O prédio do Antigo Palácio do Governo (ou simplesmente “Casarão da Rua Chile”) foi 
construído por Henrique Domingos de Oliveira. Apesar da inexatidão da data de sua construção, 
fatos históricos indicam que antecede ao ano de 1869, quando foi alugado como Palácio do 
Governo, servindo para este propósito por trinta e três anos, até que a Sede do Governo Estadual 
foi transferida para o Palácio Potengi em 1902 (FJA, 1984). 
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Após passar um longo período sem uso, cerca de duas décadas, a edificação ficou em 

precário estado de conservação, com o risco inclusive de ruir (Figuras 128 a 132), até que a 
Fundação José Augusto (FJA)37 solicitou o seu tombamento, no ano de 1984, visto como 
primeira medida para sua conservação. 

Figuras 128 e 129: Estado do Casarão antes da solicitação do seu tombamento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: FJA, 1984 

                                            
37 A Fundação José Augusto é o órgão estadual responsável pela preservação patrimonial do Estado do Rio Grande 
do Norte. 
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Figuras 130 a 132: Estado do Casarão antes da solicitação do seu tombamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: FJA, 1984 
Segundo informações obtidas no Processo de Tombamento número 980/84 dos arquivos 

da Fundação José Augusto (FJA), depois de sediar o Palácio do Governo, o edifício passou por 
muitos proprietários e serviu para diversos fins, tendo o seu espaço interno sofrido algumas 
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alterações ao longo dos anos, principalmente, na parte posterior, no térreo e no primeiro 
pavimento. 

A leitura do Processo de Tombamento número 980/84 possibilitou a identificação dos 
valores patrimoniais reconhecidos no referido imóvel, na época da solicitação de seu 
tombamento, que diziam respeito à sua relevância histórica e artística para a cidade de Natal: 

[...] de todas as sedes da alta administração local, nenhuma possui tantos episódios e 
tanto presenciou datas que a História está contando para o futuro. [...]. O “Casarão da 
Rua Chile”, como é conhecido, tem na sua história o fator mais relevante, dentre 
muitos que se pode destacar, com razão efetiva para sua preservação. O fato de ter 
sido palco, no Estado, da Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, 
justifica o seu resgate, não obstante inúmeras outras ocorrências que o tornam 
testemunha viva do passado. 
Soma-se, ainda, a beleza de suas linhas arquitetônicas – exemplo de fausto em que 
viviam alguns comerciantes da Ribeira [...] (FJA, 1984). 

No ano de 1990, o respectivo edifício foi oficialmente inscrito no Livro de Tombo dos 
Bens Históricos e Paisagísticos do Estado. Após o seu tombamento em nível Estadual, a 
Fundação José Augusto (FJA) deu início ao primeiro projeto de intervenção realizado no 
edifício, feito sob sua responsabilidade e datando do ano de 1993. Na ocasião, o projeto de 
intervenção foi identificado como de “restauro” e destinado ao uso do Museu da Arte Popular. 

O parecer técnico havia concluído que, apesar do alto grau de degradação, o plano das 
fachadas e as características arquitetônicas do edifício mantinham “suas linhas originais”, 
havendo somente o entaipamento de algumas portas e janelas, visto pela equipe responsável 
pelo projeto como uma intervenção perfeitamente reversível pela restauração. A intervenção 
foi conduzida com a restauração das fachadas, sendo acrescentada uma laje entre o segundo 
pavimento e o sótão (Figura 133). 

Figura 133: Casarão da Rua Chile, ano 2008 – Museu da Arte Popular. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: SEMURB, 2008 
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Segundo pesquisas realizadas, não foi possível obter com precisão até que data o prédio 

sediou o Museu da Arte Popular. Contudo, nos últimos registros oficiais encontrados, consta 
que o edifício prestou-se a este uso até, pelo menos, o ano de 2008 (SEMURB, 2008, p. 138), 
quando passou a sediar a Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão (Figura 134). 

Figura 134: Atual aspecto do Casarão da Rua Chile, como sede da EDTAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: Autora, 2015 
Mais recentemente, no ano 2013, a referida edificação foi selecionada entre outras tantas 

para receber os investimentos do PAC Cidades Históricas. O imóvel se enquadra em um dos 
objetivos do programa, que é o de recuperar monumentos e imóveis públicos com destinação 
de uso de interesse social. Para isso, foi realizado um novo projeto de intervenção na Escola de 
Dança do Teatro Alberto Maranhão (EDTAM), que se encontra em fase final de tramitação no 
IPHAN/RN, e será alvo de nossa análise. 
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4.3.2.4 Descrição tipológica, identificação dos materiais, sistemas construtivos e estado de 
conservação 

Segundo informações contidas no Tomo I, mais precisamente no item “Caracterização da 
edificação”, o prédio do “Casarão da Rua Chile” foi construído no limite entre o terreno e a 
linha da rua. Suas características arquitetônicas remetem ao estilo neoclássico, com linhas 
puras, simetria e ornatos sem grandes rebuscamentos (In: IPHAN, 2013). 

Ainda segundo o mesmo documento, atualmente a edificação possui três pavimentos 
dispostos em planta retangular, que se comunicam por escadas em madeira inseridas na primeira 
intervenção realizada no edifício, no ano de 1999. 

O pavimento térreo possui quatro vãos delimitados por uma estrutura em alvenaria de 
tijolos, dispostos na parte superior em arcos plenos. O espaço interno deste pavimento constitui-
se de quatro vão divididos por alvenaria e pilares estruturais da edificação: o primeiro e o 
segundo vãos possuem dois salões frontais paralelos ao eixo longitudinal do terreno, um 
servindo como sala de aula e outro, como salão de espera e reuniões; o terceiro vão abriga a 
secretaria e a diretoria da escola; e o último vão corresponde à área da cantina, copa, banheiros 
e escada. Os três primeiros vãos são delimitados por divisórias baixas em madeira. 

Fora do corpo da edificação, no recuo posterior, existe um anexo construído em meia 
parede de alvenaria e cobertura de fibrocimento, que serve como depósito para os materiais 
utilizados em espetáculos. O piso interno da edificação, no pavimento térreo, é de cerâmica 
esmaltada vermelha e a sala de aula possui um lastro elevado em madeira (Figura 135). 

Os dois pavimentos elevados possuem distribuição interna semelhante, constituída de 
dois vãos: o primeiro, composto por salas de aula e o segundo, pelas escadas e banheiros. O 
piso de ambos os pavimentos é em assoalho de madeira (Figuras 136 e 137).  

 
 
 
 
 
 
 



Pátio externo - Recuo posterior do lote

Anexo/ Depósito contiguo afachada posterior

Sala de aula com paredes em alvenaria de 
tijolos com encontros em arco pleno

Secretaria com paredes em alvenaria de tijolos 
com encontros em arco pleno

Circulação lateral que dá acesso à 
edificação

Figura 135: Planta Baixa do Pavimento Térreo - Descrição dos Ambientes

Fonte: Tomo I In IPHAN, 2013 - Adaptado pela autora.

Escada que dá acesso ao 
primeiro pavimento elevado



Sala de aula do segundo pavimento elevado

Sala de aula do primeiro pavimento elevado, destaque para o piso em
assoalho de madeira que foi acrescido na intervenção realizada no ano
de 1999.

Área de Circulação com destaque para a escada que 
faz a comunicação entre os demais pavimentos do 
edifício.

Figuras 136 e 137: Plantas Baixa do Primeiro e Segundo Pavimento Elevado - Descrição dos Ambientes

Fonte: Tomo I In: IPHAN, 2013 - Adaptado pela autora.
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No sótão encontra-se a caixa d’água, ficando aparente a cobertura com estrutura em 
madeira e telhas cerâmicas industrializadas (Figuras 138 e 139). 

Figuras 138 e 139: Caixa d’água e cobertura – sótão 

Fonte: Tomo I (In: IPHAN, 2013) 
 

Todas as esquadrias da edificação são de madeira com folhas de ficha. No pavimento 
térreo não existem bandeiras e nos pavimentos superiores as esquadrias possuem bandeira em 
madeira e vidro (Figuras 140 a 141). 

Figura 140: Detalhes das esquadrias em madeira do pavimento térreo – Fachada frontal, sem bandeirolas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: Tomo I (In: IPHAN, 2013) 
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Figura 141: Detalhe das esquadrias em madeira dos pavimentos elevados – Fachada frontal, com bandeirolas em 
madeira e vidro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Tomo I (In: IPHAN, 2013) 
O item “Mapeamento dos danos”, também pertencente ao Tomo I (In: IPHAN, 2013), 

concluiu que a edificação tinha poucos estragos, de uma forma geral: 
A estrutura portante do edifício, paredes e piso, encontra-se em perfeito 
estado de conservação, sem apresentar fissuras de consideração que possam 
ocasionar riscos à sua integridade ou de quem se utiliza dos seus espaços.  
Externamente, o que se observa de mais sério é a necessidade de se proteger 
os revestimentos (rebocos) das suas fachadas por meio de repinturas mais 
constantes, evitando o aparecimento do reboco, que poderá sofrer com as 
ações das intempéries, o que pode ocasionar a sua degradação e chegar até a 
camada das alvenarias. O mesmo em relação às esquadrias, já que muitas 
delas encontram-se sem a camada de tinta ou com revestimento muito 
ressequido pelo sol e vento, o que deixa exposta a madeira, permitindo maior 
absorção da umidade e risco de depreciação em curto prazo. 
 

As lajes nervuradas se encontram em bom estado de conservação. Os pisos em assoalho 
dos dois pavimentos elevados estão igualmente bem conservados, necessitando apenas de 
manutenção e troca de algumas peças. As instalações elétricas e hidrossanitárias também 
requerem estes mesmos reparos. 
 Em relação ao pátio externo, no recuo posterior do lote, o relatório indicou a necessidade 
da retirada das árvores existentes, do tipo Ficus benjamina. Segundo consta, “suas raízes são 
agressivas, causando danos às estruturas e tubulações subterrâneas” do edifício (TOMO I, In: 
IPHAN, 2013). 
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4.3.2.5 Análise dos procedimentos metodológicos 
Os complexificadores do projeto e a natureza de suas restrições 

Através da análise dos documentos do processo número 01421.001825/2013-86, dos 
arquivos do IPHAN/RN, identificamos uma estrutura dos geradores de problemas, ou melhor, 
dos complexificadores de projeto, que correspondem à participação dos projetistas, dos 
legisladores e dos clientes, como atores envolvidos no processo de projetação. 

Constatamos primeiramente que os legisladores provocam a necessidade da observação 
da restrição radical que, como já referido, deveria ser, no nosso entendimento, a busca pela 
relação dialética entre a preservação dos valores identificados e a modernização do bem 
tombado. Nesse sentido, o órgão de preservação impõe a necessidade de apresentação de 
documentos voltados para a identificação e contextualização prévia do imóvel objeto de 
intervenção, seguida da proposta de intervenção com a adequação da edificação ao novo uso. 
Estes documentos, baseados na Portaria Nº 420, de 22 de dezembro de 2010, e apresentados no 
capítulo três, têm como propósito dar condições de decisões projetuais embasadas no 
conhecimento do bem tombado. 

Os documentos apresentados para a análise do IPHAN/RN foram divididos em oito 
volumes. O Tomo I, conforme já mencionamos, é intitulado de “Projetos de Conservação, 
Restauro e Arquitetura”. Ele está subdividido em: 

 Introdução: breve comentário de apenas uma página sobre o ano de construção da 
edificação, o período em que a mesma sediou a Palácio do governo Estadual e a 
intervenção realizada no ano de 1999, sob a responsabilidade da Fundação José Augusto 
(FJA); 

 Caracterização da edificação com o detalhamento dos pavimentos; 
 Mapeamento dos Danos e Diagnose; 
 Projeto de Restauro e Conservação e 
 Projeto de Arquitetura. 

Na sequência, o Tomo II corresponde ao Projeto de Arquitetura Paisagística. Os Tomos 
III, IV e V, aos projetos complementares de engenharia (Fundação e Estrutura e Instalações 
Hidrossanitárias e Elétricas). O Tomo VI equivale aos projetos de Climatização, Sonorização e 
Acústica. O VII refere-se ao Caderno de Especificações Técnicas e Plano de Execução. E, por 
fim, o Tomo VIII, intitulado Quantitativo e Orçamentos.  
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Apesar de tudo, observamos que o propósito da restrição/complexificação (o alcance da 

relação dialética entre a preservação e a modernização do bem tombado) nem sempre é 
alcançado, mesmo com o atendimento à realização daqueles documentos, como vimos no caso 
anterior. 

Os próprios projetistas promoveram restrições de ordem formal no projeto. Uma delas 
diz respeito à demolição do anexo contíguo à fachada posterior do casarão (Figura 142). No 
lugar dele foi projetado um espaço coberto, tipo quiosque, para funcionamento de um café e 
copa para os usuários (Figuras 143 a 152). A nosso ver, esta decisão não traz nenhum prejuízo 
à preservação do bem tombado, ao contrário, permitirá o reconhecimento de todos os elementos 
da fachada posterior. 

Figura 142: Anexo que serve como depósito (sua eliminação está prevista na proposta de intervenção) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Tomo I, In IPHAN, 2013 
Pelos documentos analisados, constatamos que as ações projetuais também receberam 

a influência dos clientes, pois o projeto precisa atender ao programa básico de necessidades 
elaborado pelos responsáveis pela direção da escola, que visa garantir a “maximização dos 
espaços do edifício para destinação dos equipamentos necessários para a escola de dança” 
(Tomo I, In: IPHAN, 2013). 

Uma das ações projetuais que refletem essa restrição é a intervenção propondo a 
demolição da laje existente, que divide o segundo pavimento elevado do sótão (trecho 
correspondente à sala de aula). Esta laje, acrescentada ao projeto sob a tutela da Fundação José 
Augusto (FJA) em 1999, será substituída por outra trapezoidal, seguindo a inclinação do telhado 
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(Figuras 143 a 152). Isso se dá pela necessidade de uso, uma vez que o espaço será utilizado 
para os ensaios dos espetáculos e os bailarinos precisam de um pé direito maior (Tomo I, In: 
IPHAN, 2013). 

A intervenção na laje do pavimento superior está subordinada a não alteração da 
volumetria do edifício, pois as dimensões de altura, estrutura e coberta existentes não serão 
alteradas. Isso é um dado positivo do projeto, já que o valor arquitetônico do edifício está na 
volumetria de sua fachada (devido às sucessivas mudanças de uso, internamente a edificação 
não guarda mais muitos dos atributos morfológicos da época de sua construção). 

Outra restrição de ordem prática necessária se fundamenta na adaptação dos espaços 
internos e externos à realidade contemporânea. Como o casarão tem destinação de uso 
público/coletivo, é imperativo promover a acessibilidade universal da edificação. Assim, o 
projeto prevê a reforma dos banheiros, principalmente os do pavimento térreo, para atender às 
normas de acessibilidade para portadores de necessidades especiais. Também está prevista a 
instalação de um elevador panorâmico no corpo interno da edificação (Figuras 143 a 152). Tais 
ações projetuais podem ser constatadas nos cortes, plantas e fachadas apresentados a seguir. 

Uma restrição de ordem formal provocada pelos projetistas se evidencia no discurso de 
que o partido do projeto foi norteado pelo princípio da “menor intervenção possível no bem 
patrimonial” (Tomo I, In: IPHAN, 2013). 

Inicialmente esse princípio nos pareceu positivo, pois de algum modo indicava uma 
reflexão sobre preceitos teóricos para a forma de intervir em edifícios patrimoniais. Entretanto, 
após análises do projeto, observamos que o discurso estava desvinculado da prática projetual. 
Essa dissonância entre discurso e prática é alvo, inclusive, das considerações do parecer técnico 
emitido pelo IPHAN/RN, que ocasionou o indeferimento do projeto encaminhado para análise. 

O discurso dos projetistas indicava que “o edifício como se encontra hoje permanecerá 
com todas as suas características externas intactas, prevendo-se apenas o restauro de 
ornamentos e rebocos com danos e a correspondente repintura com tinta à base de água ou cal” 
(Tomo I, In: IPHAN, 2013). 

 
 
 

 



Figura 143: Anteprojeto de Arquitetura

Fonte: Tomo I In IPHAN, 2013 - Adaptado pela autora.
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Figura 144: Anteprojeto de Arquitetura

Fonte: Tomo I In IPHAN, 2013 - Adaptado pela autora.
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Figura 145: Anteprojeto de Arquitetura

Fonte: Tomo I In IPHAN, 2013 - Adaptado pela autora.
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Figura 146: Anteprojeto de Arquitetura

Fonte: Tomo I In IPHAN, 2013 - Adaptado pela autora.
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Reforma dos banheiros para
promover a acessibilidadeCONSTRUIR

CONSTRUIR PAREDE

DEMOLIR

DEMOLIR PAREDE

LEGENDA



Figuras 147 a 149: Anteprojeto de Arquitetura

Fonte: Tomo I In IPHAN, 2013 - Adaptado pela autora.

Proposta de demolição da laje existente
a ser substituída por uma laje trapezoidal
que seguirá a inclinação do telhado

Elevador Panorâmico - Acessibilidade
entre os pavimentos

Proposta de demolição da laje existente
a ser substituída por uma laje trapezoidal
que seguirá a inclinação do telhado



Figuras 150 a 152: Anteprojeto de Arquitetura

Fonte: Tomo I In IPHAN, 2013 - Adaptado pela autora.

Proposta de Intervenção com
a demolição do anexo contiguo
a fachada posterior e inserção 
do quiosque anexo

Proposta de Intervenção com
a reabertura do vão arquiado
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Entretanto, uma das intervenções previstas no projeto e não aprovada pelo IPHAN/RN 

era a substituição da porta do pavimento térreo da fachada posterior por uma esquadria em vidro 
temperado em formato arqueado (Figura 153). 

O parecer técnico deliberou que: 
Apesar do relatório apresentado afirmar que o edifício permanecerá com 
todas as características externas da edificação intactas (fl. 19), verifica-se nos 
desenhos contidos nas pranchas 05/10 e 10/ 10 (fls. 42 e 47) – Corte Fachada 
2 – a substituição da porta do pavimento térreo da fachada posterior por uma 
esquadria em vidro temperado em formato arqueado, solução esta que 
diverge das informações contidas no relatório e das justificativas e partido 
arquitetônico apresentados para intervenção no Bem, sendo, por esta razão, 
desaprovada (TOMO I, In IPHAN, 2013). 

 
Figuras 153: Fachada Posterior, com informações de construção e demolição, onde se observa a proposta de 

reabertura do vão arqueado. 

Fonte: Tomo I, In: IPHAN, 2013 – adaptado, pela autora. 
Diante desse parecer, os projetistas justificaram e informaram no documento intitulado 

“Defesa de parecer técnico Nº 019/2014” (In: IPHAN, 2013) que:  
[...] a Fachada Posterior apresenta o eixo de simetria apenas nos dois 
pavimentos superiores. No pavimento térreo não haveria a possibilidade de 
possuir as mesmas aberturas da Fachada Frontal em função da existência do 
arco pleno, em alvenaria de tijolos maciços que, pela sua dimensão, não 
poderia abrigar a instalação de portas com as mesmas dimensões das 
esquadrias existentes na Fachada Frontal [...]. 
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No local do arco, como fechamento, encontra-se uma parede em alvenaria 
singela e de construção recente com uma porta nos mesmos detalhes das 
demais existentes no edifício, porém com as cercaduras diferentes, o que 
indica que esta também é uma peça realizada na “reconstrução” da 
edificação.  
Desta maneira, sustenta-se a defesa de permanência do elemento em vidro 
temperado que atende ao conceito inicial de recuperação do prédio, não 
descaracterizando a sua volumetria e ainda apresenta possibilidade de 
reversibilidade da matéria para futuras intervenções em que se precise 
substituir por outras matérias e soluções, desde que encontrados argumentos 
mais eloquentes para isto. 
Com isto, os autores do projeto de reforma e restauro do EDTAM assumem 
o compromisso da retirada do corpo do relatório o termo “intactas” da fl 19, 
permanecendo o objetivo primeiro de manter as características arquitetônicas 
externas da edificação com pequena alteração, o que não influencia na leitura 
da sua volumetria e traz ao observador a necessidade de questionar a respeito 
desta abertura que vem oferecer uma continuidade e fluidez do espaço sem, 
por isso, ferir de alguma forma a sua integridade e ainda em condições de 
reversibilidade futura. 
Esta defesa se baseia ainda nas cartas internacionais e especificamente: 
Carta de Veneza: nos artigos 9º, 10º, 12º e 13º; 
Carta do Restauro: no item 2 do artigo 6º e no primeiro parágrafo do artigo 
8º; 
Carta de Burra: nos artigos 4º, 6º e 7º. 

Aqui, cabe apresentarmos sobre o que tratam estes artigos das Cartas patrimoniais, 
citados na defesa de parecer técnico. 

Os artigos 9º, 10º, 12º e 13º da Carta de Veneza (ICOMOS, 1964) tratam, 
especificamente, do tema da restauração: 

Artigo 9º - A restauração é uma operação que deve ter caráter excepcional. 
Tem por objetivo conservar e revelar os valores estéticos e históricos do 
monumento e fundamenta-se no respeito ao material original e aos 
documentos autênticos. Termina onde começa a hipótese; no plano das 
reconstituições conjeturais, todo trabalho complementar reconhecido como 
indispensável por razões estéticas ou técnicas destacar-se-á da composição 
arquitetônica e deverá ostentar a marca do nosso tempo. A restauração será 
sempre precedida e acompanhada de um estudo arqueológico e histórico do 
monumento.  
Artigo 10º - Quando as técnicas tradicionais se revelarem inadequadas, a 
consolidação do monumento pode ser assegurada com o emprego de todas 
as técnicas modernas de conservação e construção cuja eficácia tenha sido 
demonstrada por dados científicos e comprovada pela experiência. 
Artigo 12º - Os elementos destinados a substituir as partes faltantes devem 
integrar-se harmoniosamente ao conjunto, distinguindo-se, todavia, das 
partes originais a fim de que a restauração não falsifique o documento de arte 
e de história. 
Artigo 13º - Os acréscimos só poderão ser tolerados na medida em que 
respeitarem todas as partes interessantes do edifício, seu esquema 
tradicional, o equilíbrio de sua composição e suas relações com o meio 
ambiente.  
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O 6º artigo da Carta de Restauro (ITÁLIA, 1972) trata dos tipos de intervenções que 

não devem ser realizados em uma restauração. Nesse sentido, o item 2 citado estabelece: 
2 – remoções ou demolições que apaguem a trajetória da obra através do 
tempo, a menos que se tratem de alterações que debilitem ou alterem os 
valores históricos da obra ou de aditamentos de estilo que a falsifiquem.  

Já os artigos citados da Carta de Burra (ICOMOS, 1980) estabelecem: 
Artigo 4º - a conservação deve se valer do conjunto de disciplinas capazes 
de contribuir para o estudo e salvaguarda de um bem. As técnicas 
empregadas devem, em princípio, ser de caráter tradicional, mas pode-se, em 
determinadas circunstâncias utilizar técnicas modernas, desde que assentem 
em bases científicas e que sua eficácia seja garantida por uma certa 
experiência acumulada. 
Artigo 6º - As opções a serem feitas na conservação total ou parcial de um 
bem deverão ser previamente definidas com base na compreensão de sua 
significação cultural e de sua condição material. 
Artigo7º - As opções assim efetuadas determinarão as futuras destinações 
consideradas compatíveis para com o bem. As destinações compatíveis são 
as que implicam a ausência de qualquer modificação, modificações 
reversíveis em seu conjunto ou, ainda, modificações cujo impacto sobre as 
partes da substância que apresentam uma significação cultural seja o menor 
possível.    

Além da citação destes artigos, os projetistas apresentaram também as imagens expostas 
a seguir. Nelas podemos observar pelo lado interno da edificação o entaipamento do vão em 
arco pleno com alvenaria de tijolos simples, e externamente observa-se a porta que foi acrescida 
à edificação durante a intervenção realizada em 1999 (Figuras 154 e 155).  
Figuras 154 e 155: Internamente, a intervenção realizada em 1999 deixou registrada a abertura em arco pleno e, 

externamente, observamos a porta acrescida dos mesmos detalhes das demais do edifício. 

Fonte: DEFESA DE PARECER TÉCNICO, In: IPHAN, 2013 
Analisando os artigos e imagens utilizados na justificativa apresentada, não 

conseguimos ter plena compreensão sobre sua coerência, uma vez que o teor dos artigos está 
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fundamentado, sobretudo, no respeito total ao bem objeto de salvaguarda. Talvez, o único 
coerente com a proposta projetual seja o da Carta de Burra, ao falar sobre a possibilidade de 
remoções, pois na opinião dos projetistas o “entaipamento do arco alterou o valor histórico da 
obra”. Sendo assim, concluímos que, diante de todos os argumentos apresentados, a proposta 
projetual foi baseada na decisão de “revelar” a “reconstrução” da fachada. 

Entretanto, conforme registros do processo, mesmo após as justificativas apresentadas, 
o novo parecer técnico do IPHAN continuou desfavorável à intervenção proposta (In: IPHAN, 
2013): 

Em relação à fachada posterior, ainda que se concorde – conforme alegado 
nos esclarecimentos [...] – que a cercadura existente no pavimento térreo da 
fachada posterior seja diferente da cercadura das demais aberturas, não se 
pode negar que as proporções padronizadas das aberturas existentes em todas 
as fachadas – e não apenas na frontal – estão entre os elementos mais 
representativos da edificação, não se aceitando, sem uma justificativa 
consciente e baseada em fontes fidedignas, que o fato de uma única abertura 
diferente das demais permita a revelação do arco em alvenaria de tijolos 
maciços na fachada, já que este é um elemento que dialoga unicamente com 
as características internas da edificação.  

Perante o novo parecer, os projetistas não contra-argumentaram, mas acataram as 
considerações do IPHAN e alteraram o projeto. Internamente, a estrutura do arco pleno 
permanece visível, como também a porta da fachada posterior permanece com as mesmas 
características das demais (Figura 156).  

Com a exposição tanto dos argumentos dos projetistas, quanto dos argumentos do 
IPHAN, esboçaremos nossa opinião, ainda que não tenhamos compreendido a coerência de 
alguns dos artigos das Cartas Patrimoniais citadas pelos projetistas – o que mais nos pareceu 
uma tentativa de comprovar o “erro” da intervenção de 1999, ao invés de embasar realmente 
sua decisão projetual. 

Consideramos que qualquer uma das atitudes projetuais poderia ser válida, já que a 
proposta dos projetistas não estabeleceria um falso histórico e poderia ser perfeitamente 
reversível. Como também, se considerarmos a questão estética enfatizada pelo IPHAN, a 
decisão de permanecer com o entaipamento do arco e a porta já existente é perfeitamente 
coerente. 

Portanto, o que nos interessa em toda esta discussão é que, apesar de os projetistas 
apresentarem certo interesse em pautar suas decisões projetuais em referenciais teórico-
metodológicos consagrados, não identificamos, pelos registros dos documentos, uma 
sensibilidade do órgão federal em discutir a possibilidade de outra proposta projetual, diferente 



159 
 

da que acharam ser a correta – um erro, a nosso ver. Acreditamos que a análise do órgão federal 
deve abrir espaço para diálogos sobre as diversas possibilidades de intervenção no patrimônio 
edificado. 

Figuras 156: Fachada Posterior, com informações de construção e demolição e a permanência da porta com 
características semelhantes às das demais. 

Fonte: Projeto Básico de Arquitetura, In IPHAN, 2013 – adaptado pela autora. 
Outra intervenção não aprovada pelo IPHAN foi a proposta de substituição do piso em 

pedra natural, existente no corredor de acesso lateral, por placas de concreto com junta em 
grama (Figura 157). 

Com relação à troca de piso do acesso lateral, o parecer técnico avaliou: 
[...] desaprovada a proposta de substituição do piso em pedra natural existente no 
corredor de acesso por placas de concreto com junta em grama, por estar justificada 
apenas como solução técnica destinada a aumentar a área permeável do lote (fl.23), 
desvinculada de uma justificativa sobre a autenticidade do material existente que 
permitisse uma interferência no mesmo (PARECER TÉCNICO Nº 019/2014, In 
IPHAN, 2013). 

Igualmente como ocorreu no caso da abertura do vão em arco pleno, o parecer emitido 
pelo IPHAN/RN foi acatado pelos projetistas. O projeto preservou o piso em pedra natural, o 
que consideramos ter sido mais coerente. 
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Figura 157: Trecho da Planta de cobertura, com destaque para a circulação lateral em piso de pedra natural, onde 
a proposta projetual previa a substituição por outro material. 

Fonte: Projeto Básico de Arquitetura, In: IPHAN, 2013 – adaptado pela autora. 
 

Outro fato que merece destaque em nossa análise está baseado na Portaria Nº 420, de 
22 de Dezembro de 2010, que indica a necessidade do levantamento de informações de caráter 
técnico e histórico, observaremos que a questão fundamental da importância histórica da 
edificação para a cidade de Natal, comentada no início desta análise, não é tratada como se 
deveria. O breve histórico apresentado neste trabalho só foi possível graças à documentação 
encontrada na Fundação José Augusto (FJA), apesar de este ser um dos itens previstos pela 
portaria do IPHAN. 

Na realidade, os documentos apresentados ao IPHAN/RN se detêm, apenas, a 
considerações sobre a materialidade do bem arquitetônico. São apresentados: levantamento 
fotográfico, análise tipológica da edificação, identificação de materiais e sistema construtivo e 
diagnóstico do estado de conservação, além do anteprojeto da obra (diferenciando partes a 
demolir, a manter e a construir) contendo plantas de situação, implantação, de todos os 
pavimentos, de cobertura e cortes e fachadas.  

Mesmo com a apresentação dos documentos, concluímos que não consideraram aquilo 
que entendemos como “levantamento de dados sobre o bem”, pois, nos Tomos do projeto, não 
são explicitados indícios sobre o período da construção da edificação, nem são detalhadas as 
intervenções posteriores. Nada disso nos surpreende, uma vez que a pesquisa histórica se 
resume ao texto de introdução do Tomo I, sintetizado em apenas uma página.  

Por isso é importante considerarmos que a pesquisa histórica tem relevância não só 
sobre os aspectos imateriais, como também sobre os materiais, já que nela também é necessário 
detalhar as intervenções anteriores que afetaram a materialidade do bem patrimonial. 
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Logo, concluímos que os valores patrimoniais referentes à sua relevância histórica e 

artística para a cidade de Natal, reconhecidos no referido imóvel quando da solicitação de seu 
tombamento, não foram contemplados em sua totalidade. 

Apesar disso, em relação ao projeto do Terminal Marítimo de Passageiros, nos parece 
ter havido uma maior relação/coerência entre o conhecimento do bem e as propostas projetuais 
para o projeto de intervenção do EDTAM. 

 
Caráter arquitetural da intervenção 

Diante destas informações iniciais, analisaremos o projeto do EDTAM conforme os 
tipos de intervenções em edifícios e áreas de reconhecido valor patrimonial, identificados por 
Gracia (1996) e Tiesdell, Oc e Heath (1995). 

Logo, tomando como base a questão da composição arquitetônica, vemos uma relação 
tipológica de exclusão (GRACIA, 1996) entre o prédio tombado existente e o novo elemento 
anexo – o quiosque. 

Quanto ao nível de intervenção, concluímos que é de “modificação circunscrita” 
(GRACIA, 1996), pois o projeto prevê, essencialmente, a transformação da estrutura interna do 
casarão. Já com relação à escala de intervenção proposta por Tiesdell, OC e Heath (1996), 
podemos indicar que o mesmo é de "continuidade contextual", pois os acréscimos 
contemporâneos são perceptíveis, mas não chegam a repercutir visivelmente no seu entorno, 
com as intervenções propostas limitando-se às partes internas e ao perímetro já definido pelo 
casarão. 

 
Considerações 

Pela forma como os documentos do projeto de intervenção do EDTAM foram apresentados, 
não foi possível delinear uma linha cronológica, como fizemos com o projeto do Terminal 
Marítimo de Passageiros, traçando um paralelo entre as datas de entrega dos documentos ao 
órgão federal e os procedimentos metodológicos utilizados pelos projetistas. No caso da análise 
do Terminal, foi possível desenhar essa linha, pois os documentos entregues ao IPHAN/RN 
estavam apresentados separadamente e possuíam datas.  

Contudo, a partir da análise dos documentos e do discurso dos projetistas neles contido, foi 
identificado nestes registros dos procedimentos metodológicos três fases do processo de 
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concepção, das quatro citadas no capítulo três desta dissertação. A primeira e mais fácil de 
identificar, foi a de análise (conhecimento e diagnóstico do bem), claramente exposta nos 
documentos exigidos e entregues ao IPHAN, ainda que ela não tenha sido plenamente realizada 
em alguns aspectos.  

A fase de avaliação, possivelmente, também foi contemplada em algum momento do 
processo de projetação, como pudemos observar nas referências às Cartas Patrimoniais contidas 
no discurso apresentado na defesa do parecer técnico Nº 019/2014.  

E, por fim, identificamos a fase de solução, explícita com o anteprojeto de arquitetura. 
Pelos documentos apresentados, verificamos que o projeto de intervenção é encarado pelos 

projetistas como algo que passa por momentos metodológicos distintos: de início, com os 
projetos de conservação e restauro e, depois, com o projeto arquitetônico. 

Mesmo sendo impossível mapear o processo de concepção, identificamos tal postura no 
título do documento “Tomo I – Projetos de Conservação, Restauro e Arquitetura”, e também 
em sua forma de organização. Primeiro são expostos os dados sobre o bem para, depois, 
apresentarem as propostas de conservação/restauração e considerações sobre a adaptação do 
bem ao uso proposto.  

Outro ponto de grande relevância para nossa análise foi o parecer técnico emitido pelo 
IPHAN/RN, desfavorável às intervenções da porta da fachada posterior e do piso em pedra 
natural. Diante dele podemos retomar a discussão que enfatizamos ao tratar dos procedimentos 
metodológicos, abordando as restrições provocadas pelos legisladores. Conforme citamos, a 
avaliação destes não incide sobre o projeto somente em percentuais fixos como taxa de 
permeabilidade, potencial construtivo e outros. 

Estas restrições são bem mais tensas em projetos de intervenção, pois, como visto no caso 
do EDTAM, questões formais e conceituais são capazes de provocar um parecer que desaprova 
o projeto arquitetônico, a exemplo da avaliação do IPHAN/RN sobre “autenticidade do bem 
arquitetônico” (o piso de pedra natural e a mudança de uma única porta na fachada posterior), 
acarretando uma nova proposta projetual. 
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4.3.3 Estudo de Caso 03: Antigo Hotel Central 
4.3.3.1 Contexto Urbano 

O antigo Hotel Central está localizado na Rua Câmara Cascudo, n° 176, no bairro da 
Ribeira. A edificação não é tombada individualmente, mas se encontra na área denominada de 
Poligonal de Tombamento do centro histórico de Natal, efetuada pelo IPHAN (Figura 158). 

Por estar inserido no polígono de tombamento, o antigo Hotel Central situa-se no 
entorno de outros edifícios que, assim como ele, possuem interesse patrimonial, como 
apresentado no início deste capítulo.  

As edificações da área de entorno são, em sua maioria, com um pavimento, sendo 
pontual a existência de edificações com dois ou três pavimentos. As edificações ocupam boa 
parte dos terrenos, projetando-se nos limites frontais e laterais, em sua maioria. A densidade 
construtiva é alta, quase não havendo terrenos vazios ou desocupados (Figuras 159 a 167). 

Segundo documento intitulado de “Projeto de Intervenção de Reforma do Antigo Hotel 
Central – Identificação e Conhecimento do Bem” (In: IPHAN, 2014), a área de entorno do 
prédio caracteriza-se da seguinte maneira37: 

As edificações da área de entorno são, em sua maioria, com um pavimento, sendo 
pontual a existência de edificações com dois ou três pavimentos. Elas ocupam boa 
parte dos terrenos, projetando-se nos limites frontais e laterais, em sua maioria. 
A densidade construtiva é alta, quase não havendo terrenos vazios ou desocupados. 
As vias e passeios são estreitos e pavimentados; apresentando avanços nos 
paramentos, o que dificulta a acessibilidade, levando os pedestres a utilizarem as vias. 
A área é pouco arborizada, predominantemente comercial, com pouco fluxo de 
pessoas e veículos. 

 
4.3.3.2 Descrição dos objetivos do projeto a ser analisado 

A partir de agora iniciaremos a análise do projeto de intervenção do Hotel Central. A 
principal fonte da pesquisa para a análise aqui apresentada é o conjunto de documentos que 
compõe o processo de número 01421.000102/2014-41, dos arquivos do IPHAN/RN, e 
correspondente ao processo para autorização das obras do Antigo Hotel Central. 
 

 
 

                                            
37O documento “Projeto de Intervenção de Reforma do Antigo Hotel Central – Identificação e Conhecimento do 
Bem” faz parte do conjunto de documentos que compõe o processo de número 01421.000102/2014-41, dos 
arquivos do IPHAN/RN.  
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Figura 158: Planta de Situação do Antigo Hotel Central

Fonte: IPHAN, 2011 - adaptado pela autora.
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Figuras 159 a 164: Percurso pela Rua Chile iniciado na Rua Esplanada Silva Jardim

Fonte: Monique Lessa Vieira Olimpio, 2015.
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Figuras 165 a 167: Percurso pela Rua Chile iniciado na Rua Esplanada Silva Jardim

Fonte: Monique Lessa Vieira Olimpio, 2015.
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O projeto de intervenção do Hotel Central faz parte dos investimentos realizados pelo PAC 
Cidades Históricas e ainda está em processo de tramitação no IPHAN – Superintendência de 
Natal. 

O projeto é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 
da Cidade de Natal (SEMURB) e, inicialmente, foi realizado pelo Setor de Patrimônio 
Histórico, Arquitetônico e Paisagístico (SPHAP), hoje extinto. Atualmente, por razões 
desconhecidas, a gestão da SEMURB não possui setor patrimonial, a nosso ver, um fato 
bastante desanimador38. 

Segundo os documentos apresentados ao IPHAN/RN, a proposta de intervenção prevê a 
instalação da Sede do Núcleo Gestor da Ribeira e dos Conselhos Municipais. 

Conforme ANEXO 1 (In IPHAN, 2014), o partido arquitetônico da proposta de intervenção 
no prédio do Antigo Hotel Central tem como premissa “preservar ao máximo os elementos 
arquitetônicos originais existentes”. Apesar disso, serão acrescidas uma plataforma elevatória 
vertical, para garantir a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, e uma nova 
escada, pois a existente não atende às restrições do Corpo de Bombeiros. 

Segundo os projetistas, 
O método utilizado consolidou-se a partir do levantamento documental (decretos, 
projetos, relatórios técnicos, artigos, publicações na imprensa, entrevista com 
funcionários antigos da região) e de campo (identificação, localização, registro 
fotográfico, levantamentos, análises do estado de conservação, fatores de risco), 
realizado pelos técnicos da Prefeitura Municipal do Natal. Todos os dados coletados 
serviram como fonte de embasamento para a etapa de identificação e conhecimento 
do bem, apresentada a seguir. 
A representação das informações colhidas é apresentada neste material através dos 
relatórios e informações gráficas, representadas nos projetos (ANEXO 1, In: IPHAN, 
2014). 

 
4.3.3.3 Histórico da edificação – Hotel Central 

Segundo pesquisa histórica realizada pela SEMURB e apresentada ao IPHAN através 
do documento “Projeto de Intervenção de Reforma do Antigo Hotel Central – Identificação e 
Conhecimento do Bem” (2014) – o qual chamaremos de ANEXO 1 (como descrito pelos 
projetistas)39, existem duas hipóteses para a data da construção do Hotel Central: 

                                            
38 As responsáveis técnicas, que assinam como autoras do projeto nos documentos entregues ao IPHAN/RN são 
Ana Tereza Resende Ferreira de Souza e Karenine Dantas Monteiro. 
39 Segundo o documento “Projeto de Intervenção de Reforma do Antigo Hotel Central – Identificação e 
Conhecimento do Bem”, o projeto de intervenção do Antigo Hotel Central está dividido em três anexos: o primeiro 
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A primeira remonta à construção da “hospedaria” em 1937, enquadrando-o numa 
arquitetura protomodernista, segundo Fernando Fuão (1997), por ser de uma 
simplicidade formal e portadora de uma racionalidade de época, que seguem a 
tipologia dos demais edifícios na Rua Câmara Cascudo. Não há recuos contínuos, 
além das linhas retas características. 
A segunda hipótese, retirada de um livro de memórias, aponta a construção do prédio 
em 1940 por Teófilo Câmara, o qual estava “levantando” um prédio que serviria para 
hotel. Aparece então a figura de Antônio Costa, primeiro locatário do imóvel e 
idealizador do que, no mesmo ano, se tornaria o Hotel Central. 

Ainda segundo a pesquisa histórica, a segunda hipótese pode ser comprovada “pelas 
palavras do próprio Antônio Costa (1998)”: 

Neste ano de 1940, Teófilo Câmara estava construindo um prédio para hotel na Rua 
Câmara Cascudo e, ainda em construção, procurei-o, aluguei o imóvel e fui tratando 
da instalação. Como não tinha dinheiro suficiente para isto, formei um plano de 
empréstimo. Cada duas pessoas endossavam duas promissórias mensais, de 2.000,00, 
por exemplo (ANEXO 1, In: IPHAN, 2014). 

Em caráter mais oficial, nos arquivos do 3° Ofício de Notas, o primeiro registro do 
imóvel data do ano de 1941, constando como proprietário o nome do Dr. Abílio Xavier de 
Almeida. 

Independente da exatidão da data, o contexto da construção do Antigo Hotel Central é 
marcado pelos acontecimentos que se iniciam na década de 1930 (ANEXO 1, In: IPHAN, 
2014).  

Na década de 1930, a Cidade do Natal vivia um período de ebulição urbana, em que 
os sentimentos conseguiam imprimir à lógica espacial a alteração de sua paisagem. 
Em meio ao contexto da Belle Époque, Natal ansiava pelo novo e pelo moderno, 
sentimento esse que em maior ou menor grau atingiu toda a sociedade natalense. 

Foi nesse contexto que trabalhadores rurais, fugindo da seca, vieram trabalhar em Natal 
na execução de alterações e calçamentos das ruas da Ribeira e Cidade Alta, construindo novos 
espaços de sociabilidade. Com isso, Natal sofreu um significativo crescimento demográfico, já 
a partir do fim da década de 1930 e início dos anos 1940 (ANEXO 1, In: IPHAN, 2014). 

Na década de 1940 outro fator teve importância fundamental para o desenvolvimento 
urbano da cidade de Natal – a Segunda Guerra Mundial. Sob a ditadura do Estado Novo com o 
então Presidente Getúlio Vargas, o Brasil lançou apoio ao grupo liderado pelos Estados Unidos 
da América. 

Quando o apoio brasileiro se formalizou, Natal foi escolhida para sediar uma base aérea 
militar que serviria de auxílio às forças aliadas, devido à sua localização geográfica estratégica. 

                                            
refere-se à etapa de Identificação e Conhecimento do Bem e contém também o Diagnóstico, apresentando o atual 
estado de conservação do edifício e suas patologias; o segundo, é a proposta de intervenção arquitetônica; e o 
terceiro, os projetos complementares. 
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Nesse desenrolar, a capital do Rio Grande do Norte passou a receber um grande fluxo de 
militares americanos, promovendo, então, uma demanda por locais para hospedagem. Seguindo 
esse viés, surgiram na Ribeira as figuras do Grande Hotel, inaugurado em 1939, e do Hotel 
Central. 

Segundo o ANEXO 1 (In: IPHAN, 2014), o Grande Hotel representava o que havia de 
mais luxuoso em hospedagem e, por isso, os viajantes com menor poder aquisitivo 
necessitavam de uma alternativa mais econômica. Logo, o Hotel Central, que funcionava como 
uma hospedaria, preenchia essa lacuna, recebendo tanto hóspedes com permanência rápida, 
quanto os que o utilizavam como residência periódica. 

Em 1943 o prédio passou a ser propriedade de Teófilo Câmara. Em 1961 consta como 
proprietário legal Genar Cacho Câmara. E no ano de 1966, o senhor Geraldo de Sá Bezerra 
adquire o imóvel. Só então em 8 de agosto de 2006, o prédio, que até então funcionava como 
Hotel, é adquirido pela Prefeitura Municipal da Cidade do Natal. 

Devido à sua importância para a cidade, tanto pela localização em que está inserido, 
quanto por sua representatividade histórica e arquitetônica, o prédio do Hotel Central foi alvo 
de estudos do Programa Rehabitar, no ano de 2007. O referido programa propunha sua 
reutilização para abrigar uma habitação de interesse social, proposta esta não efetivada 
(ANEXO B). 

Em 23 de dezembro de 2011, o prédio, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal 
de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), foi reativado, quando passou a ser utilizado como 
Albergue Noturno do município, destinando-se a abrigar pessoas carentes. Para adequar-se a 
este novo uso, o imóvel sofreu algumas intervenções físicas (as apresentaremos no item 
seguinte). 

O imóvel funcionou como Albergue Noturno do município até início de fevereiro de 
2014. Hoje, conforme falamos, está em tramitação no IPHAN/RN outro projeto de intervenção 
no referido imóvel, visando à instalação da Sede do Núcleo Gestor da Ribeira e dos Conselhos 
Municipais, que será o alvo de nossa análise. 
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4.3.3.4 Descrição tipológica, identificação dos materiais, sistemas construtivos e estado de 
conservação 
O Hotel Central foi erguido em um lote de 235.44 m², com área construída de 378.00 

m², distribuídos em dois pavimentos. 
Segundo levantamento arquivístico e documental realizado pela SEMURB (ANEXO 1, 

In: IPHAN, 2014), não foram localizados plantas construtivas originais ou qualquer tipo de 
registro anterior ao ano de 2004 sobre a edificação. Por isso, o primeiro levantamento físico 
cadastral e fotográfico da edificação foi realizado pela SEMURB, entre os anos de 2004 e 2006, 
durante o processo de desapropriação da edificação. Nesta época, o prédio se encontrava em 
uso pleno, funcionando como hotel, tal qual na ocasião de sua fundação. 

A fachada do edifício segue a linguagem da arquitetura protomodernista, muito usada 
no país quando de sua construção, caracterizada por linhas retas, simples e com elementos 
decorativos geométricos. Durante o levantamento constatou-se que as alvenarias do edifício 
estavam bem conservadas, rebocadas e pintadas. Os elementos da fachada, esquadrias, 
marquise e passeio também conservaram as características primitivas de sua construção 
(Figuras 168 e 169).  

As instalações hidrossanitárias e elétricas estavam em perfeito estado, mantidas pelo 
uso constante do edifício. 

Figuras 168 e 169: Fachada do Hotel Central, ano 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: ANEXO 1, In IPHAN, 2014 
Durante o levantamento, observou-se também o bom estado de conservação dos pisos e 

revestimentos da edificação, dentre os quais ressaltamos os pisos em ladrilho hidráulico 
(Figuras 170 a 172). 
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Figuras 170 a 172: Pisos em ladrilho hidráulico, em ótimo estado de conservação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ANEXO 1, In: IPHAN, 2014 
 

As janelas são de folhas duplas, em madeira maciça e vidro, pintadas em tom de verde 
água. Elas se voltam para os poços de ventilação ou para a fachada frontal do prédio. As portas 
são de mesma cor e material, todas elas de giro. 

Conforme veremos nas plantas elaboradas a partir do levantamento realizado nesta 
época, a edificação ocupa todo o lote, sem recuos, impermeabilizado, não havendo área 
destinada a estacionamento ou conveniência. A tipologia da edificação era (e ainda é) 
constituída de pequenos cômodos – os quartos de hospedagem, com áreas vazias para facilitar 
a iluminação e ventilação dos ambientes (Figuras 173 e 174). 

No pavimento térreo existiam dez cômodos destinados aos quartos, recepção, depósitos, 
lavanderia, banheiros e escada de acesso ao pavimento superior. Neste último, existiam 11 
quartos, dois banheiros e uma varanda. 



Paredes dos quartos em revestimento cerâmico na cor branca, dimensão 15cmx15cm 
com peças cerâmicas de arremate na cor verde água, dimensão 15cmx7cm.

Escada em concreto pigmentado de vermelho bordô, e 
corrimão no mesmo material. 

Vista da lavanderia
Paredes da recepção em revestimento cerâmico na cor branca, dimensão 15cmx15cm com 
peças cerâmicas de arremate na cor verde água, dimensão 15cmx7cm.

Figura 173: Planta Baixa do Hotel Central, levantamento realizado em 2004 – Pavimento Térreo

Fonte: ANEXO 1, In IPHAN, 2014, adaptado pela autora



A circulação e nos quartos, tacos de madeira Hall dos banheiros do pavimento superior

Detalhe da cobertura dos depósitos.Detalhe abertura da varanda.Detalhe piso dos quartos pavimento superior.

Figuras 174: Planta Baixa do Hotel Central, levantamento realizado em 2004 – Pavimento Superior

Fonte: ANEXO 1, In IPHAN, 2014, adaptado pela autora
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Como referido, no ano de 2011 o prédio do Hotel Central, já em posse da Prefeitura 

Municipal do Natal, sofreu uma reforma e passou a ser usado como Albergue Noturno. A 
intervenção realizada na edificação para instalação do albergue manteve boa parte da estrutura 
física do antigo Hotel. 

Na fachada, as mudanças se restringiram apenas à pintura das paredes e esquadrias e à 
execução de uma rampa de acesso para vencer o desnível que existia entre a edificação e a linha 
da calçada (Figura 175). 

Figura 175: Fachada do edifício após a intervenção realizada para abrigar o Albergue Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ANEXO 1, In IPHAN, 2014 
No pavimento térreo, os cômodos destinados aos quartos mantiveram o mesmo uso, 

onde foram alojadas camas do tipo beliche. No primeiro cômodo foi instalada a administração 
do Albergue. Os dois depósitos que ficavam ao lado da antiga recepção deram lugar à cozinha. 
Os outros depósitos, banheiros e a lavanderia, situados no limite posterior do lote, foram 
totalmente demolidos. No local, foram criados um pátio e uma lavanderia e promoveu-se a 
permeabilidade do lote. Também houve a remodelação dos banheiros coletivos, um deles tendo 
sido adaptado para portadores de necessidades especiais – segundo as normas da ABNT 
(Figuras 176 e 177). 

No pavimento superior, os dois banheiros e a varanda cederam espaço ao banheiro 
coletivo masculino. O piso original em ladrilho hidráulico e tacos em madeira foram 
substituídos por piso cerâmico, medindo 30 cm x 30 cm, na cor branca. Infelizmente 
desconhecemos a real motivação da decisão da retirada/troca do piso, principalmente do 
ladrilho hidráulico, pois o relatório preparado pela SEMURB indicava que na época era 
necessário apenas manutenção (ANEXO 1, In: IPHAN, 2014). 



Detalhe da cobertura dos depósitos.

Figuras 175 e 176: Plantas Baixas do Albergue, levantamento realizado em 2014 – Pavimento Térreo e Superior

Fonte: ANEXO 1, In IPHAN, 2014, adaptado pela autora

Piso cerâmico do pavimento 
superior, que substituiu os 
tacos de madeira.

Banheiro Masculino
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4.3.3.5 Análise dos procedimentos metodológicos 
Os complexificadores do projeto e a natureza de suas restrições 

Os atores ou complexificadores de projeto identificados durante o processo de projeto 
do Hotel Central foram os projetistas, os legisladores e os clientes. 

Assim como nos demais projetos, constatamos que os legisladores são os responsáveis 
pelo tipo de restrição radical, já que os projetistas devem seguir as instruções da Portaria Nº 
420, de 22 de Dezembro de 2010, do órgão federal, que dispõe sobre “os procedimentos a serem 
observados para a concessão de autorização para realização de intervenções em bens edificados 
tombados e nas respectivas áreas de entorno”. 

No caso do projeto de intervenção do “Hotel Central”, essa restrição é clara, pois foi 
constatado nos documentos arquivados que o mesmo passou por duas análises do órgão federal. 
A primeira análise indeferiu o pedido de autorização da obra, devido à incompletude dos 
documentos entregues, os quais não correspondiam às exigências da Portaria Nº 420, de 22 de 
Dezembro de 2010, do órgão federal. Nesta primeira entrega, os documentos se resumiam à 
pesquisa histórica e ao anteprojeto arquitetônico, com indicações de demolir e construir 
presentes somente nas plantas baixas. Então o IPHAN/RN solicitou (PARECER TÉCNICO Nº 
049/2014, In: IPHAN, 2014): 

1. Formulário de requerimento de autorização de intervenção devidamente 
preenchido;  

2. Complementação do Anteprojeto da obra com o objetivo de diferenciar as 
partes a demolir, a manter e a construir não só nas plantas baixas dos 
pavimentos, mas também na planta de cobertura, nos cortes e nas demais 
representações gráficas que se fizerem necessárias; 

3. Levantamento de dados sobre o bem, contendo: complementação da 
pesquisa histórica com o objetivo de identificar de forma mais sistematizada 
as principais intervenções ocorridas no bem ao longo do tempo, utilizando 
para tal não só representações gráficas, mas também análises das mesmas no 
corpo do texto; análise tipológica, identificação dos materiais e sistema 
construtivo; 

4. Diagnóstico do estado de conservação do bem, incluindo mapeamento dos 
danos. Analisando especificamente os materiais e sistema construtivo; 

5. Memorial descritivo e especificações; 
6. Planta com especificações de materiais existentes e propostos. 

 
Diante do parecer preliminar, a segunda análise do IPHAN/RN foi realizada a partir da 

apresentação destes documentos, conforme legislação específica. 
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Pelos novos documentos apresentados, também enxergamos os projetistas como 

complexificadores do projeto, por observar que os mesmos provocaram restrições de ordem 
formal e prática. A restrição de ordem formal conecta-se ao reconhecimento do valor 
patrimonial da edificação através da sua tipologia, “que mantém as suas características 
arquitetônicas e de uso, que não mudaram desde sua fundação em 1940, mantendo inclusive 
parte dos acabamentos originais do período”. Ainda alegaram: “procuramos manter a edificação 
o mais original possível, diminuindo a demolição das alvenarias, não alterando as esquadrias 
da época” (ANEXO 1, In: IPHAN, 2014).   

A restrição prática relacionada às adaptações necessárias para adequação ao uso 
contemporâneo está evidenciada, sobretudo, na preocupação que os autores do projeto têm com 
as questões de acessibilidade e permeabilidade. Segundo os projetistas, estas intervenções 
manteriam a tipologia da edificação. 

Observamos a incidência dessa restrição quando os autores, ao descreverem as 
intervenções mais significativas, mencionam: 

No pavimento térreo nove quartos serão mantidos: um será demolido para ampliação 
do café espaço de leitura. Os pisos existentes nos poços de ventilação deverão ser 
demolidos para construção de áreas ajardinadas para permeabilidade. [...]. Após o 
limite da cozinha será realizada a demolição dos banheiros existentes e executados 
novos banheiros. Na parte posterior da edificação está prevista uma área permeável. 
O pavimento térreo será totalmente acessível e adaptado, de acordo com a NBR 9050; 
para isso as portas existentes serão substituídas por portas novas e que atendam às 
exigências da referida norma. Em um dos poços de ventilação será instalada 
plataforma elevatória para acesso ao pavimento superior. 
No pavimento superior será mantida a tipologia de nove quartos. Serão demolidos os 
banheiros e a parede divisória entre dois quartos. Neste local será executada uma sala 
de reuniões e um banheiro adaptado. Na área de ampliação será executado um 
auditório. Estas salas serão totalmente adaptadas; as demais manterão tipologia atual, 
com esquadrias originais. 

Ainda com relação às restrições de ordem prática, podemos mencionar que uma delas 
está relacionada às restrições necessárias para a adequação do projeto às normas do Corpo de 
Bombeiros. Como a “escada atual não atende às normas impostas pelo Corpo de Bombeiros e 
será mantida somente para contemplação”, a proposta de intervenção prevê a implantação de 
uma nova escada que atenda àquelas normas (ANEXO 1, In: IPHAN, 2014).  

Com base nos projetos apresentados a seguir (entregues para a segunda análise do 
IPHAN), podemos concluir que a restrição de ordem formal está subordinada às restrições de 
ordem prática, pois, segundo veremos, as implantações da nova escada e da plataforma 
elevatória não consideraram a premissa inicial do projeto, que era de preservar ao máximo a 
tipologia da edificação. Na realidade, a escada foi locada no trecho da edificação que permanece 
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preservado desde sua construção, conforme documentação apresentada pelos próprios 
projetistas. Portanto, não identificamos uma coerência entre o discurso e a prática projetual 
adotada. Para averiguarmos esta incoerência, a seguir apresentaremos as plantas, tipo 
prospecção arquitetônica, que definem a sobreposição das alterações sofridas pelo “Hotel 
Central” até a intervenção realizada para o Albergue Municipal (Figuras 178 a 181), além do 
anteprojeto apresentado para análise do IPHAN (Figuras 182 a 183- PROPOSTA 1).  

Nesse panorama, averiguamos a incidência das restrições do IPHAN, que desaprovou 
tal alteração. Logo, o Parecer Técnico Nº 080/2014 (In: IPHAN, 2014) apresenta as seguintes 
restrições projetuais: 

Deve ser garantida a preservação em volume, planta e materiais do núcleo da 
edificação que ainda encontra-se preservado, ou seja, a parte do edifício que 
corresponde aos três módulos originais da coberta. 
A circulação vertical (escada e plataforma elevatória) deve ser implantada na parte 
posterior do lote, seja no trecho da edificação que foi alvo de demolição integral ou 
naquele que sofreu intervenção parcial, sem, entretanto, descaracterizar a 
configuração da cobertura original.  
 

Aqui apontamos a importância do parecer do IPHAN, por entendermos que tais 
restrições têm o propósito primário de estabelecer a relação dialética entre a preservação dos 
valores identificados e a modernização do bem tombado. Por isso concluímos que o órgão 
federal também promoveu a restrição que chamamos de radical. 

As demais restrições, apontadas no Parecer Técnico Nº 080/2014 (In: IPHAN, 2014), 
são apresentadas como “diretrizes projetuais iniciais”, e estão relacionadas ao resgate do 
aspecto original da edificação. São elas: a remoção dos acabamentos com cerâmica e textura 
existentes na fachada; prospecções pictóricas das alvenarias e esquadrias, a fim de apontar o (s) 
tipo (s) de tinta empregado (s) e os esquemas cromáticos utilizados na edificação ao longo do 
tempo, servindo como diretriz na escolha do tipo de tinta a ser utilizado; resgate da configuração 
original da coberta e a diferenciação entre a mesma e as construídas em intervenções 
posteriores; e o resgate do hall da escada do pavimento superior. 

Após o segundo aparecer do IPHAN, desaprovando as inserções da escada e da 
plataforma elevatória na área da edificação com tipologia preservada integralmente, foram 
apresentadas mais duas propostas projetuais: uma entregue ao IPHAN em Janeiro de 2015, e 
outra mais recente, entregue no mês de Abril. 
 

 



Figuras 178 e 179: Sobreposição das alterações sofridas pelo “Hotel Central”, até a intervenção realizada pro Albergue Municipal

Fonte: ANEXO 1, In IPHAN, 2014

a)   Indicação das alvenarias mantidas e modificadas, que foram identificadas durante o Levantamento realizado, no ano de 2004 - Pavimento Térreo.

b)   Indicação das alvenarias mantidas e modificadas, na transição do Hotel Central para Albergue, no ano de 2011- Pavimento Térreo.

Legenda:

Tipologia Preservada Integralmente

Tipologia demolida parcialmente

Tipologia demolida integralmente



Figuras 180 e 181: Sobreposição das alterações sofridas pelo “Hotel Central”, até a intervenção realizada pro Albergue Municipal

a)    Indicação das alvenarias mantidas e modificadas, que foram identificadas durante o levantamento realizado, no ano de 2004 - Pavimento Superior.

b)   Indicação das alvenarias mantidas e modificadas, na transição do Hotel Central para Albergue, no ano de 2011- Pavimento Térreo.

Fonte: ANEXO 1, In IPHAN, 2014

Legenda:

Tipologia Preservada Integralmente

Tipologia demolida parcialmente

Tipologia demolida integralmente



Fonte: IPHAN, 2014 - adaptado pela autora.

Figuras 182 e 183: Projeto de Intervenção do Antigo Hotel Central (Proposta 1) - Em destaque as inserções da escada e plataforma elevatória na área da edificação com tipologia preservada integralmente
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Na proposta de Janeiro, as inserções da escada e da plataforma elevatória foram 

relocadas, mas, ainda assim, estavam inseridas na área de preservação parcial e integral da 
tipologia da edificação (Figuras 184 e 185- PROPOSTA 2). A justificativa dos autores, entregue 
no documento intitulado “Resposta do Parecer Técnico Nº 080/2014” (In: IPHAN, 2014), foi 
baseada nos seguintes argumentos: 

[...] na reunião realizada no dia 09/04/2014 no Corpo de Bombeiros do RN [...] foram 
apresentadas pela SEMURB duas propostas de implantação da escada e plataforma, 
sendo uma na parte mediana do imóvel e a outra na parte posterior externa, para 
apreciação e apontamento da melhor opção que se enquadrasse nas normas técnicas 
deste órgão. 
O cabo Samuel, após breve análise das opções, justificou a sua opção pela implantação 
da escada o mais próximo possível da porta de entrada, neste caso, na parte mediana 
da edificação, com base nos seguintes argumentos: 
1) O imóvel, por ser uma construção geminada com outros imóveis na lateral e nos 
fundos, não apresenta possibilidade de implantação de uma saída de emergência. 
2) O imóvel apresenta corredor central com largura inferior a 1,20m, o que vai contra 
a norma técnica 11/2014 – SP, usada pelo Corpo de Bombeiros do RN, item 5.4.2, 
que trata das larguras mínimas a serem adotadas para saídas de emergência. As 
diferentes larguras existentes variam de 1,05m a 1,13m, dificultando a rota de fuga 
em situação de pânico. 
3) A distância entre a porta de entrada e os fundos do imóvel, por ser de 29m, também 
não atende ao item 5.5.2.2 da norma técnica 11/2014 SP, que trata das distâncias 
máximas a serem percorridas, determinando que o “caminhamento interno” não 
ultrapasse 10m. 
4) A escada original da edificação, ainda que preservada, não poderia ser usada em 
caso de emergência, por ter largura de 80 cm e degraus muito estreitos. Este tipo de 
escada somente poderia ser usado em mezaninos, conforme item 5.7.5.1, não se 
aplicando ao primeiro andar. 
5) No caso de uma situação de incêndio, os usuários do andar superior teriam que se 
deslocar até os fundos da edificação para terem acesso à rota de fuga, podendo neste 
trajeto entrar em contato com o fogo, caso o mesmo se desse na parte anterior ou 
mediana do imóvel, aumentando desta maneira as condições de risco. 

 Mediante esta justificativa, o IPHAN/ solicitou (OFÍCIO Nº 100/ 2015, In: IPHAN, 
2014): 

a) Detalhamento da proposta de inserção da escada, haja vista o grande número de 
demolições e de intervenções com repercussão na estrutura do edifício, a fim de 
possibilitar a análise do impacto a ser causado; 
b) Apresentação de possibilidade de reversibilidade da intervenção, no que tange à 
colocação da escada na área ainda preservada; 

 Verificamos que o IPHAN/RN não se opôs às observações do Corpo de Bombeiros, mas 
solicitou aos projetistas uma análise mais detalhada da intervenção, para que a mesma 
possibilitasse uma possível reversibilidade no futuro. A nosso ver, isso é de grande valia, já que 
a edificação é reconhecida por ainda preservar atributos morfológicos da época de sua 
construção. 



Fonte: IPHAN, 2014 - adaptado pela autora.

Figuras 184 e 185: Projeto de Intervenção do Antigo Hotel Central (Proposta 2, entregue em Janeiro de 2015) - Em destaque as inserções da escada e plataforma elevatória na área da edificação com tipologia preservada integralmente/ parcialmente
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 Segundo informações obtidas tanto na SEMURB como no IPHAN/RN, houve novas 
reuniões com representantes dos dois órgãos e do Corpo de Bombeiros, em que se decidiu pela 
inserção da escada na parte posterior da edificação, conforme primeira orientação do IPHAN. 
A SEMURB apresentou uma nova proposta de intervenção que, além de locar a escada na parte 
posterior do lote, seguiu as diretrizes projetuais apontadas pelo Parecer Técnico Nº 080/2014 
(In: IPHAN, 2014), que indicava o resgate do aspecto original da edificação. Entre essas 
diretrizes, destacamos a remoção dos acabamentos com cerâmica e textura existentes na 
fachada (Figuras 186 a 193). 
 Até o presente momento, o IPHAN ainda não se manifestou, deferindo ou indeferindo 
a nova proposta de intervenção. 

 
Caráter arquitetural da intervenção 

Quanto ao nível de intervenção, o projeto do Hotel Central é de “modificação 
circunscrita” (GRACIA, 1996), pois o projeto prevê essencialmente a adaptação da estrutura 
interna do prédio às necessidades contemporâneas, especialmente às de acessibilidade. Já com 
relação à escala de intervenção proposta por Tiesdell, Oc e Heath (1996), podemos indicar que 
o mesmo é de "continuidade contextual", pois os acréscimos contemporâneos são 
perceptíveis e, em sua maioria, restringem-se ao trecho da edificação alvo de demolição parcial 
e/ou integral. É o caso das instalações da escada e da plataforma elevada e dos banheiros 
acessíveis no pavimento térreo, no limite posterior do lote, na área de demolição total (Figuras 
186 a 193).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Fonte: IPHAN, 2014 - adaptado pela autora.

Figuras 186 e 187: Projeto de Intervenção do Antigo Hotel Central (Proposta 3, entregue em Abril de 2015) - Em destaque as inserções da escada e plataforma elevatória na área da edificação com tipologia demolida integralmente



Figuras 188 a 193: Projeto de Intervenção do Antigo Hotel Central - Proposta entregue ao IPHAN em Abril de 2015.

Fonte: IPHAN, 2014 - adaptado pela autora.
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Considerações 
Sobre os procedimentos metodológicos utilizados conforme foram registrados no 

processo arquivado no IPHAN, assim como ocorreu no projeto do Terminal Marítimo de 
Passageiros, foi possível traçar uma linha cronológica que monta um paralelo entre os 
documentos entregues ao órgão federal e as possíveis fases do processo de concepção, 
averiguando se estas influenciaram no resultado projetual apresentado ao IPHAN, de alguma 
forma (Figura 194). 
Figura 194: Linha cronológica de alguns dos procedimentos metodológicos realizados no processo de projetação 

da intervenção do Hotel Central 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fonte: Autora, 2015 

 
A partir da análise dos arquivos, foi possível identificar a partir do registro dos 

procedimentos metodológicos adotados fases do processo de concepção, citadas no capítulo 
três desta dissertação. A primeira a ser identificada, foi a de análise (levantamento físico, 
mapeamento dos danos, relatório de análise patrimonial, relatório de prospecção arquitetônica), 
estando explícita nos documentos entregues ao IPHAN. 

Também foi possível identificar a fase de síntese, intimamente relacionada à definição do 
partido arquitetônico: “procuramos manter a edificação o mais original possível, diminuindo a 
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demolição das alvenarias” (ANEXO 1, In: IPHAN, 2014). E, por fim, a fase de solução 
(anteprojeto de arquitetura). 

Entretanto, conforme vimos na linha cronológica, podemos questionar se as fases de síntese 
e solução sofreram influência da fase de análise, pois muitos dos documentos deste momento 
preliminar só são entregues ao órgão federal após a apresentação da primeira proposta de 
intervenção. Portanto, podemos pontuar que os procedimentos metodológicos utilizados não 
seguiram, necessariamente, uma sequência lógica. 

Também enfatizamos que as fases de síntese e solução não sofreram influência de uma 
possível fase de avaliação, já que não está explícito nem nos documentos analisados, nem no 
discurso dos projetistas, qualquer tipo de referencial metodológico, seja teórico ou prático, 
apesar do projeto ter sido realizado pelo setor de patrimônio histórico do órgão municipal, 
atualmente extinto. 

Acrescentamos que o reconhecimento do valor patrimonial do edifício do “Hotel 
Central” como “único exemplar desse tipo de hospedagem que guarda quase que intactos sua 
tipologia e elementos construtivos primitivos. Além de remeter à época de sua construção”, 
acarretou um nível de detalhamento dos documentos de identificação do bem, até então não 
percebidos nas duas análises anteriores. A exemplo, citamos as plantas de sobreposição, com 
as alterações sofridas na edificação ao longo dos anos, o registro fotográfico e a pesquisa 
histórica. 

Entretanto, esse detalhamento só foi apresentado após a solicitação do IPHAN, depois 
da primeira análise realizada. Assim, percebemos que não existe um real rebatimento destas 
etapas no partido de intervenção adotado pelos projetistas. Parece-nos que, inclusive pelo 
discurso apresentado na primeira versão do projeto, a preservação dos materiais e da estrutura 
da edificação está baseada mais no custo-benefício (econômico) do que no valor identificado, 
como vemos: 

Na intervenção atual, para a reforma proposta, apresentamos uma solução onde 
procuramos manter a edificação o mais original possível, diminuindo a demolição das 
alvenarias, não alterando as esquadrias da época, aumentando o espaço destinado às 
áreas permeáveis, tudo isso proporcionando um menor custo de obra (ANEXO 1, 
In: IPHAN, 2014). 

Quando afirmamos tal hipótese, não deixamos de considerar a importância do custo-
benefício em qualquer obra, aproveitando-se materiais existentes. Até porque o projeto precisa 
ser pensando como sistemas construtivos, sociais e econômicos interagindo. Mas é necessário 
entender que, aliado a este fator, no projeto de intervenção lidamos com a importância do 
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reconhecimento e preservação desses sistemas, baseados também em seus valores históricos e 
arquitetônicos. 

Como o “Hotel Central” mantém suas características arquitetônicas internas e externas 
pouco alteradas, identificamos uma maior restrição dos legisladores às novas instalações – o 
que é bom, pois o nível de integridade dos materiais e tipologia construtiva da edificação 
demandam um nível de cautela distintos dos prédios do Terminal Marítimo de Passageiros e 
EDTAM. 

A influência dos legisladores no processo de projetação do “Hotel Central” foi mais 
marcante, tanto por exigir um maior detalhamento dos documentos apresentados, quanto pela 
indicação de “sugestões projetuais” no parecer técnico do órgão federal. Isso confirma a 
alegação feita no capítulo três desta dissertação, quando dissemos que as restrições impostas 
pelos legisladores nos projetos de intervenção não dizem respeito apenas a avaliações mais 
objetivas como taxa de permeabilidade e potenciais construtivos, mas aspectos mais subjetivos 
de composição formal são alvo da análise dos mesmos. Para exemplificar, citamos a sugestão 
de resgate das características do aspecto primitivo, entendido como “original”, do Hotel 
Central, algo distinto do que vemos quando é apresentado um projeto arquitetônico do novo, 
não inserido em um contexto da preservação patrimonial.  

Desatacamos que, diferentemente dos outros projetos analisados, este foi o único que 
apresentou, de alguma maneira: a relação do edifício com seu entorno; o reconhecimento dos 
valores patrimoniais da edificação; e um maior nível de detalhamento quanto ao histórico da 
edificação. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: AFINAL, HÁ ESPECIFICIDADES NO PROJETO DE 
INTERVENÇÃO? 

Em meio a um processo de crescente conscientização preservacionista, esta dissertação 
se concentrou na reflexão sobre a existência ou não de especificidades nos procedimentos 
metodológicos utilizados nos projetos de intervenção em edifícios de reconhecido valor 
patrimonial, em comparação ao projeto de arquitetura do “novo”. Estabeleceu-se como caminho 
para a realização desta pesquisa a reflexão conexa sobre elementos teórico-metodológicos da 
prática preservacionista e da temática sobre métodos de projetação arquitetônica. 

Face ao enfrentamento dessa questão, lidamos com alguns desafios: o primeiro deles foi 
o estabelecimento da fonte de pesquisa a ser utilizada na investigação proposta. Constatou-se 
que, diante da complexificação inerente ao campo preservacionista, nenhuma fonte seria mais 
fidedigna do que os arquivos dos órgãos preservacionistas, que continham os projetos de 
intervenção realizados na cidade de Natal, especificamente os dos bens situados na área 
reconhecida como o centro histórico local. 

Para a averiguação da questão central desta dissertação, tomamos como objeto empírico 
os projetos de intervenção do Terminal Marítimo de Passageiros de Natal, do Antigo Palácio 
do Governo (EDTAM) e do Antigo Hotel Central, submetidos à análise do IPHAN/RN. 

Partindo da premissa básica de que as ações projetuais em edifícios de reconhecido valor 
patrimonial devem ser fundamentadas em uma reflexão sobre referenciais teórico-
metodológicos da prática preservacionista, inicialmente foram resgatados o tema do 
desenvolvimento da restauração enquanto disciplina (RIEGL, 2014; VIOLLET-LE-DUC, 
2006; RUSKIN, 2008; BOITO, 2008; GIOVANNONI, 2013; BRANDI, 2004) e a 
aplicabilidade daqueles preceitos teóricos nos dias atuais. 

Também observamos na reflexão apresentada que as contribuições teórico-
metodológicas refletem-se, de certa forma, nas principais correntes contemporâneas de 
intervenção no patrimônio edificado. Estas correntes, discutidas a partir da abordagem de três 
fontes bibliográficas específicas – Francisco de Gracia (1996), Tiesdell, Oc e Heath (1995) e 
Carbonara Apud Kuhl (2008), foram essenciais para as análises dos projetos de intervenção. 

Entendemos, também, que era necessário compreender quais procedimentos 
metodológicos acompanham os projetos arquitetônicos, de maneira abrangente, para só então 
identificar quais especificidades diferenciavam o projeto de intervenção de um projeto de 
arquitetura do “novo”. Logo, se constatou a necessidade de analisar a abordagem de alguns 
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autores sobre métodos de projetação arquitetônica, dentre os quais elegemos Lawson (2011), 
Boudon et al (2000) e Mahfuz (1995). De uma forma geral, suas contribuições conduzem ao 
entendimento do processo de projetação, com identificação dos procedimentos utilizados 
durante o mesmo. 

A abordagem dos autores sobre o tema proporcionou o detalhamento da estrutura das 
análises projetuais apresentadas, que focaram na relação entre os complexificadores do projeto 
e que tipos de restrições eles geraram no processo de concepção projetual (LAWSON, 2005).  

Mediante o resultado das análises dos projetos selecionados, consideramos ter atingido 
nosso objetivo geral, ao avaliar os documentos apresentados ao órgão público federal 
responsável pelas análises dos projetos, e observar criticamente a forma como os procedimentos 
metodológicos de projetação arquitetônica eram registrados nesses documentos e se 
contemplavam/explicitavam (ou não) as especificidades relacionadas ao projeto de intervenção 
para edifícios de valor patrimonial. 

Observamos no capítulo teórico-metodológico que cada um dos geradores das restrições 
projetuais (legisladores, projetistas e clientes) atuam diretamente sobre a solução projetada, 
independente do tipo de projeto arquitetônico. Portanto, cada um desses agentes influencia 
diretamente nos procedimentos metodológicos utilizados durante o processo de 
desenvolvimento projetual e, consequentemente, no resultado final obtido. 

No caso dos três projetos analisados, verificamos a participação dos três agentes 
supracitados. De início, identificamos os legisladores como responsáveis por restrições 
pautadas nos procedimentos contemplados em um projeto de intervenção (Portaria Nº 420, de 
22 de dezembro de 2010), exigindo a apresentação de documentos que identifiquem e 
contextualizem previamente o imóvel objeto de intervenção. Também foi notória a participação 
dos clientes, responsáveis pelas restrições de ordem prática e de adaptação ao uso 
contemporâneo. 

No caso do Terminal Marítimo de Passageiros de Natal, os projetistas foram 
responsáveis pela restrição de ordem formal, baseada na recomposição da fachada principal do 
antigo frigorífico, com o resgate do ritmo das aberturas e com a nova composição formal do 
edifício anexo, notadamente distinto das demais edificações do seu contexto urbano. 

Nos documentos do processo de aprovação do Terminal, um fato requer ênfase: a falta 
de um rebate real do documento intitulado de “Análise Patrimonial” e as decisões projetuais 
apresentadas. O valor patrimonial do prédio do antigo frigorífico, identificado pelos próprios 
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projetistas, está vinculado à sua condição enquanto parte de um conjunto urbano, enquanto 
valorização do Largo da Rua Chile, entretanto, este valor passou completamente despercebido 
nas ações projetuais, já que o projeto inseriu uma escadaria de acesso à edificação ocupando 
parte do Largo e ainda prevê toda a sua ocupação com a locação de vagas de estacionamento 
na área. 

No caso do projeto do EDTAM, dois aspectos merecem destaque. O primeiro, diz 
respeito aos documentos apresentados ao órgão federal, pois dos três projetos analisados, este 
foi o único em que constatamos uma tentativa dos projetistas de basear suas ações projetuais 
em referências teóricas, sobre a forma de intervir em projetos de intervenção arquitetônica, 
(citando: a Carta de Veneza, nos artigos 9º, 10º, 12º e 13º; a Carta do Restauro, no item 2 do 
artigo 6º e no primeiro parágrafo do artigo 8º; e a Carta de Burra, nos artigos 4º, 6º e 7º). E 
embora não tenhamos conseguido compreender a coerência entre estes artigos e as propostas 
projetuais, o que mais chamou atenção foi a insensibilidade do órgão federal em discutir a 
possibilidade de outra proposta projetual, diferente da que eles acharam ser a correta, como a 
proposta de reabertura do vão arqueado. 

Como vimos, mesmo após a tentativa dos projetistas de fundamentar a decisão projetual 
nos referenciais teóricos apontados, não verificamos uma disponibilidade por parte dos 
legisladores ao cogitar essa possibilidade de intervenção – a nosso ver, uma visão limitadora a 
ser superada. Acreditamos que a análise do órgão federal deve abrir espaço para diálogos sobre 
as diversas possibilidades de intervenção no patrimônio edificado. Assim, identificamos que as 
ações dos legisladores nas soluções projetuais incidiram mais neste projeto do que no projeto 
do Terminal Marítimo. 

Com relação ao projeto do Hotel Central, o aspecto mais marcante está relacionado à 
ação dos legisladores no processo de projetação, mais acentuado aqui do que nos demais 
projetos analisados. Além de exigir um maior nível de detalhamento dos documentos 
apresentados, o órgão federal indicou “sugestões projetuais” em seu parecer técnico, com o 
objetivo de resgatar as características do aspecto primitivo, entendido como “original”, do Hotel 
Central.  

Diante do exposto, as análises projetuais do Terminal Marítimo de Passageiros de Natal, 
do EDTAM e do antigo Hotel Central corroboraram nosso entendimento de que, para um 
profissional (projetista e legislador) atuar em projetos cujo objeto é um bem de interesse para 
preservação, é necessário que o mesmo compreenda a existência de especificidades inerentes 
ao tema, algumas das quais pudemos relacionar, a partir da discussão realizada ao longo deste 



193  

trabalho – as que diferem o projeto de intervenção de um objeto novo. A principal delas refere-
se à própria natureza do projeto, que deveria buscar o alcance de uma relação dialética entre a 
necessidade da preservação/conservação (dos valores patrimoniais identificados) e da 
modernização (adaptação à vida contemporânea) destes bens objetos de salvaguarda. Esta 
relação dialética, ora denominada “restrição radical”, deve balizar as ações projetuais e análises 
técnicas do órgão preservacionista, embora, conforme vimos, não seja uma prática recorrente. 

Outra especificidade está relacionada à restrição de ordem formal. No projeto do novo, 
normalmente a restrição formal está submetida única e exclusivamente ao projetista e/ou ao 
cliente. Não é comum, em casos de projeto do novo, que os legisladores influenciem ou 
indefiram uma proposta arquitetônica baseando-se em composições formais. Entretanto, como 
exposto nas análises dos projetos do EDTAM e do Hotel Central, o aspecto formal da edificação 
assume grande relevância nos pareceres técnicos dados pelo IPHAN. 

Quanto às restrições formais, vimos, pelos discursos contidos nos arquivos do IPHAN, 
que tanto projetistas como legisladores compreendem que preservar/conservar o bem 
pressupõe, de alguma forma, a necessidade de uma restrição de ordem formal, seja de resgate 
das características ditas “originais” de um bem tombado, seja com a mínima intervenção no 
bem. 

Ainda relativo a essa restrição e ante as contribuições teóricas abordadas sobre as formas 
de intervir no patrimônio edificado, foi possível identificarmos que, diante das categorias 
relacionadas por Gracia (1996), Tiesdell, Oc e Heath (1995) e Carbonara Apud Kuhl (2008), 
quando as intervenções arquitetônicas caracterizavam-se como de “modificação circunscrita” 
(GRACIA, 1996), isto é, a transformação da estrutura interna do bem patrimonial, existia uma 
tendência (tanto das ações dos projetistas, como dos pareceres dos legisladores) em 
admitir/aprovar intervenções tidas como “uniformidade contextual” (TIESDELL, OC E 
HEATH, 1995). Como exemplo, temos a recomposição do aspecto dito “original” da fachada 
do antigo frigorífico. 

Contudo, quando as intervenções estão relacionadas à categoria de relação topológica 
de “exclusão” (GRACIA, 1996), quando o novo elemento anexo não possui relação direta com 
o edifício patrimonial (caso do anexo do Terminal Marítimo de Passageiros), os projetistas 
tendem a pautar suas ações projetuais em uma maior liberdade formal, permitindo 
caracterizarmos essa inserção como a noção de “justaposição contextual” (TIESDELL, OC E 
HEATH, 1995). Como os projetistas, os legisladores também entendem que essa categoria de 
exclusão é passível de intervenções distintas das feições dos edifícios históricos, fato 
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comprovado nos pareceres técnicos de análise do Terminal Marítimo, onde o IPHAN/RN não 
contemplou considerações sobre os aspectos formais da nova edificação, que alterou 
visivelmente o caráter do Largo da Rua Chile. 

Apesar destes casos específicos, vemos que, nos três projetos analisados, predominaram 
as intervenções de “continuidade contextual” (TIESDELL, OC E HEATH, 1995), em que os 
acréscimos contemporâneos são perceptíveis, mas não repercutem visivelmente no seu entorno 
por estar limitados, em sua maioria, às partes internas da edificação. 

Retomando a questão da restrição radical, concluímos que, embora a consideremos 
como responsabilidade partilhada tanto por projetistas como por legisladores, ela se mostrou 
mais visível nos pareceres técnicos desses últimos do que nas ações projetuais. 

Pelas análises dos documentos, entendemos que, na visão de projetistas e legisladores, 
a “restrição radical” é compreendida através da exigência, por parte do órgão preservacionista, 
da apresentação de documentos baseados na Portaria Nº 420, de 22 de dezembro de 2010. Nos 
casos em que os projetistas não registraram os procedimentos nos documentos, o parecer 
técnico foi desfavorável à proposta projetual – o que consideramos de grande valia, pois como 
os documentos são voltados à identificação e contextualização prévia do imóvel objeto de 
intervenção, eles oferecem (ou deveriam oferecer) subsídios para as decisões projetuais. 

Contudo, mesmo atendendo à realização desses documentos, nem sempre o propósito 
da restrição radical é atingido: trabalhar os valores patrimoniais (com as especificidades de uma 
atuação projetual em um edifício situado em área de interesse para preservação), 
simultaneamente à sua adaptação à vida contemporânea. Isso pode ser justificado pela falta de 
relação entre os documentos de análise e conhecimento do bem e as ações projetuais. Muitos 
dos documentos são entregues ao órgão preservacionista apenas como protocolo, devido à 
exigência da apresentação dos mesmos e, por isso, muitas vezes este conhecimento prévio do 
bem não se rebate nas posturas projetuais. 

Esta falta de conexão entre os procedimentos exigidos pelo órgão preservacionista e as 
decisões projetuais pode ser explicada de duas maneiras. A primeira é que, embora a restrição 
radical deva trabalhar um fino equilíbrio entre a preservação e a adaptação à vida 
contemporânea, observamos que, ao menos em dois dos casos estudados, o valor de uso se 
sobressaiu ao valor arquitetônico/urbano, pois se mantém até o ponto em que a conservação 
não atrapalhe a adaptação do edifício à vida contemporânea. Exemplificamos com a proposta 
de locação das vagas de estacionamento do Terminal Marítimo, ocupando o Largo da Rua 
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Chile, e as locações da plataforma elevatória e da escada no Hotel Central, segundo a norma do 
Corpo de Bombeiros.  

No primeiro caso, os projetistas concluíram, na análise patrimonial, que o valor do 
Antigo Frigorífico estava em seu contexto urbano, incluindo o Largo. Mas, ao se depararem 
com a necessidade de atender à legislação urbanística exigindo a locação das vagas de 
estacionamento, nada lhes pareceu mais lógico do que ocupar e descaracterizar o Largo. 

Semelhantemente, o Hotel Central foi reconhecido pelos projetistas por manter quase 
que intactas suas características arquitetônicas e sua tipologia construtiva, mas, novamente, ao 
se depararem com a necessidade de adaptação do edifício às normas de acessibilidade e 
segurança, a solução projetual inicial tão logo esqueceu a relevância histórica e arquitetônica 
da edificação. 

Com isso, não estamos falando que as demandas de adaptação de uso não merecem ser 
consideradas, apenas ressaltamos que as equipes responsáveis pelos projetos não apresentaram 
outras soluções projetuais menos impactantes ao objeto alvo de salvaguarda ou à área em que 
o mesmo está situado. No caso do Hotel Central, coube ao órgão preservacionista solicitar outra 
solução projetual para a escada e a plataforma elevatória e, só a partir daí, observamos a 
tentativa de um equilíbrio entre as restrições formal (preservação) e prática (adaptação ao uso 
contemporâneo). 

Esta incoerência no discurso dos projetistas – identificando os valores patrimoniais e 
desconsiderando-os em seguida, a nosso ver, é sintomático de outro aspecto que chama nossa 
atenção, embora não seja surpresa: o arcabouço teórico referente ao tema, que deveria 
influenciar os critérios da intervenção, não é considerado pelos projetistas, ou não está explícito 
nos documentos entregues ao IPHAN ou ainda, quando citado, é tratado de maneira superficial. 

Não estamos afirmando que a qualidade de um projeto está diretamente vinculada a uma 
corrente específica da teoria do restauro, bem como o fato de citar ou utilizar este referencial 
não garante, por si só, um resultado de qualidade. É claro que existem projetistas sensíveis que, 
mesmo sem explicitar referências conceituais às correntes do restauro, promovem projetos de 
intervenção em edifícios e áreas de reconhecido valor patrimonial, que se destacam pela 
qualidade e respeito para com a relação entre o novo e o antigo1. 

                                                           
1A exemplo, podemos citar alguns projetos de Lina Bo Bardi, Paulo Mendes da Rocha, Francisco Fanucci e 
Marcelo Ferraz, entre outros. 
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E se o projetista não possuir a mesma sensibilidade que observamos em casos excepcionais? 
Não seria coerente que o órgão preservacionista o encorajasse a uma reflexão? E, não apenas 
isso, mas também que, havendo esta reflexão no momento da concepção do projeto, ela deveria 
ser registrada nos documentos entregues ao órgão, se rebatendo tanto no discurso como na 
prática projetual.  

Em nossa opinião, a falta dessa reflexão ou a superficialidade com que a mesma é tratada 
nos documentos analisados provoca, em certa medida, uma vulnerabilidade à restrição radical. 
Constatamos uma incoerência entre os valores patrimoniais destacados pelos projetistas e as 
práticas projetuais adotadas, já que, nos três estudos de caso, houveram dissonâncias entre o 
discurso apresentado e a proposta arquitetônica. Incoerência esta passível de identificação 
apenas pela reflexão teórico-metodológica realizada ao longo desta dissertação.  

Assim, concluímos que a restrição de ordem radical inerente ao projeto de intervenção deve 
ser fruto da ação não só dos legisladores, como também dos projetistas. Entretanto, mesmo lhes 
atribuindo esta responsabilidade, é muito improvável que isso ocorra (salvo em casos 
excepcionais), se o processo projetual não for acompanhado de uma reflexão/diálogo entre 
projetistas e legisladores sobre os preceitos teórico-metodológicos da prática preservacionista. 

Diante das análises apresentadas pudemos concluir também, que grande parte deste 
problema identificado – falta de conexão com os procedimentos exigidos pelo órgão 
preservacionista e as decisões projetuais – está na pertinência do que é exigido pelo IPHAN. O 
levantamento de dados sobre o bem, exigido na Portaria Nº 420, de 22 de dezembro de 2010, 
deveria deixar claro para quem projeta, que esta etapa do projeto deve contemplar não apenas 
uma ação mecânica de pesquisas histórica, levantamentos físicos e fotográficos, mas deve 
também ser baseado em uma reflexão crítica sobre os valores patrimoniais identificados no 
objeto arquitetônico que o elevaram a categoria de bem patrimonial. O que nos leva a reforçar 
a questão de nossa pesquisa, ao investigar a existência de diferenças nos procedimentos 
metodológicos utilizados em um projeto de arquitetura do “novo” e em um projeto de 
intervenção no patrimônio edificado, assim como nossa hipótese (agora uma constatação) de 
que o projeto de intervenção exige dos profissionais conhecimentos teóricos e práticos 
específicos na área de preservação patrimonial. 

Ainda sobre os documentos apresentados aos legisladores, é importante ressaltar que, em 
face da ampliação do que entendemos como bens patrimoniais, o processo pelo qual se chegou 
ao resultado final adquire grande relevância para a sociedade local e para os peritos da área 
além, claro, do resultado em si (o projeto arquitetônico e a utilização contemporânea do 
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edifício). Tamanha importância se deve ao fato de que tais documentos são fontes documentais 
para análises e discussões projetuais, como a realizada nesta dissertação. 

Diante do exposto, concluímos a importância de abordar o tema da preservação patrimonial, 
relacionando-o às pesquisas sobre métodos de projetação arquitetônica. Esta interface nos 
permitiu analisar e consolidar diversos argumentos nas análises projetuais realizadas de forma 
mais clara e objetiva. Esperamos, com isso, que este trabalho possa contribuir para um caminho 
de amadurecimento conceitual e prático que o viés preservacionista vem trilhando ao longo dos 
anos. 
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ANEXO A 
Os edifícios Bila, Paris em Natal, Arpege/Galhardo, Nova Aurora e Tavares de Lira, selecionados para o primeiro estudo do Programa 
REHABITAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 2007 



ANEXO B 
Proposta de intervenção arquitetônica do edifício do Hotel Central - estudo do Programa REHABITAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 2007 



ANEXO C 
Proposta de intervenção arquitetônica do edifício Edifício Val Paraíso - estudo do Programa REHABITAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 2007 
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