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Resumo: A preservação do patrimônio edificado no Brasil esteve desde o 

princípio, em sua maioria, pautada em teóricos advindos de contextos 

díspares da realidade brasileira, e sendo assim, parcialmente serviu as 

particularidades do nosso patrimônio. Além disso, nos deparamos com um 

cenário de incongruência na produção arquitetônica contemporânea, onde 

tais manifestações perdem força e espessura, proporcionando um momento 

onde o patrimônio edificado é visto como importante herança cultural, e 

então, passível de preservação. Diante desse cenário, surge a necessidade 

de se estipular meios nacionais e compatíveis com a nossa realidade para 

a preservação de bens histórico-culturais edificados. Para tal, são 

realizadas leituras sobre o tema Reabilitação dos autores Bastos e Zein, 

Castriota, Lyra e Solà-Moralez com o intuito elencar diretrizes 

projetuais durante uma intervenção no patrimônio edificado. 
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REABILITAÇÃO: INTERVENÇÃO NO PATRIMÔNIO EDIFICADO 

 

INTRODUÇÃO 

 

O estudo, aqui apresentado, é resultado do Trabalho de Conclusão 

de Curso I do curso de Arquitetura e Urbanismo da UDESC Laguna e foi 

elaborado sob a orientação do Profº Arq. Dr. Douglas Emerson Deicke 

Heidtmann Junior. O trabalho trata de conhecimentos de Arquitetura e 

Urbanismo, partindo do tema da Reabilitação do Patrimônio, representado 

por edificações de interesse histórico e cultural, e tem como principal 

objetivo estabelecer diretrizes projetuais para intervenções no 

patrimônio edificado. Para tal, foi realizada breve revisão teórica 

sobre o atual cenário da preservação do patrimônio edificado no Brasil, 

obtendo resultados a serem apresentados nas considerações finais.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Segundo descreve Sola-Morales (2006, p.15, tradução nossa), “

Quando falamos de intervenção, deveria-se entender qualquer tipo de 

atuação que se pode fazer em um edifício de arquitetura”. Portando, uma 

intervenção, às vezes, classificada como restauração, requalificação, ou 

preservação é, na verdade, uma questão de interpretação daquilo que se 

planeja atingir após a atuação sobre os elementos materiais e imateriais 

da obra. 

 

Na realidade, todo problema de intervenção é sempre 

um problema de interpretação de uma obra de 

arquitetura já existente, porque as possíveis formas 

de intervenção que se planejam sempre são formas de 

interpretar o novo discurso que o edifício pode 

produzir. (SOLÀ-MORALES, 2006. p. 15, tradução nossa) 

 

Complementando a ideia de interpretação de Sola-Morales, para Castriota 

(2012, p.166), antes que se inicie uma operação no patrimônio, é 

necessário primeiro, que se identifique a relevância deste bem e de quais 

maneiras essa operação pode resguardar os valores a ele atribuídos por 
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uma sociedade. É necessário considerar a relevância do patrimônio, de 

que forma ele é importante, e para quem ele é relevante (CASTRIOTA, 

2012). 

 

Uma intervenção não se trata apenas da preservação dos bens 

materiais, mas também daquilo intrínseco a eles, o patrimônio imaterial, 

conforme defende Castriota (2012, p.167), “conservar um bem é muito 

mais que apenas conservar a sua estrutura física: é indispensável 

entender os valores atribuídos a ele e conservá-los”. 

Dessa forma, prefere-se intervir no patrimônio de modo que este se 

preserve e volte a transmitir sua mensagem inicial. Mesmo havendo 

diversas formas de intervir no patrimônio, deve-se optar por um método 

que trate, não somente os espaços físicos, mas também todas as esferas 

psíquicas que fazem parte da edificação, adotando como premissa as 

sensações que um ambiente pode proporcionar. 

Em seu livro, Bastos e Zein abordam os rumos das intervenções no 

patrimônio no Brasil após 1950 e os reflexos dessa situação em sua 

preservação. Em um primeiro momento, Bastos e Zein (2010, p. 333) 

caracterizam o atual cenário arquitetônico como instável, afirmando que 

os valores arquitetônicos perderam sua força “(...) e importância das 

ideias e manifestações arquitetônicas: tudo vale, mas vale pouco ou é 

importante apenas por curto período”.  

Em um segundo momento, Bastos e Zein (2010, p.333) abordam a valorização 

da preservação do patrimônio edificado: “Nesse cenário de instabilidade, 

o acervo construído tem sido, em tese, valorizado como importante legado 

cultural, algo a ser mantido, restaurado ou reutilizado”. Ou seja, em 

um contexto de incongruência arquitetônica, o patrimônio edificado passa 

a ser visto como importante herança cultural que deve ser preservada. 

No entanto, as autoras atentam para a pluralidade dessas 

intervenções, afirmando que, tal como no cenário arquitetônico 

contemporâneo, não houve consistência nas intervenções, visto que cada 

arquiteto ou escola adotou métodos próprios. O resultando são obras 

fragmentadas. 

Corroborando com a problemática da pluralidade das intervenções de 

Bastos e Zein, Castriota aborda outra questão, o novo uso em pré-

existências. Para o autor ao estipular um novo uso para um patrimônio, 
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nos deparamos com um dos maiores problemas na restauração da arquitetura, 

acréscimos e modificações na edificação. 

Sendo assim, quando se intervém em uma edificação procurando re-

habilitar seu uso original, ou estipulando um uso semelhante, tal qual 

a sociedade já atribuiu valores, é concedida vida novamente à edificação 

e, desta forma, termina por contribuir com sua preservação. Conforme 

afirma Castriota (2012, p. 232) “é quando o patrimônio se liga com a 

vida e consegue realizar essa presença no cotidiano que ele mais se 

conserva”. 

Em seu livro Preservação: Questão de Uso, Lyra faz uma análise 

histórica da formação dos arquitetos restauradores no Brasil, abordando 

desde a elaboração dos cursos com ênfase em preservação, até as linhas 

e tendências de intervenção adotadas até hoje no Brasil.  

O autor pontua que, devido à formação dos profissionais 

brasileiros, no exterior, e à vasta produção italiana na área de 

preservação, muito do que se foi ensinado no Brasil a partir de 1970, 

foi embasado nos teóricos e escolas italianas. Ou seja, a percepção dos 

profissionais brasileiros sobre como intervir em uma edificação, era 

condizente com os preceitos dos estudiosos italianos, como Boito, 

Giovannoni e Brandi. 

 

O posicionamento dos restauradores formados em cursos 

brasileiros caracterizou-se pela condenação da 

reconstituição por causa das eliminações “

depuradoras” e pela defesa da conservação de todas 

as fases do monumento, ou seja, reconhecendo no 

monumento seu valor como documento histórico, e nos 

testemunhos de suas transformações, dados documentais 

de sua história. (LYRA, 2016. p. 72) 

 

Diante disso, nota-se que até o presente momento a grande maioria 

das produções na área de preservação do patrimônio no Brasil, ou estão 

pautadas em teóricos e cenários díspares da nossa realidade, ou na 

ausência em formular um método difundido que seja apropriadamente 
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brasileiro, e que atenda às necessidades e peculiaridades do nosso 

patrimônio. 

Neste contexto de divergência na preservação do patrimônio 

edificado, a intervenção a ser empregada é a de reabilitação, pois 

corroborando com a definição de reabilitação estabelecida pelo Iphan 

(2005, p. 13) “conjunto de operações destinadas a tornar apto o edifício 

a novos usos, diferente para o qual foi concebido”, a reabilitação, tal 

como se dá na medicina, é, também, uma operação que restitui algo ou 

alguém ao seu estado apropriado, lhe devolvendo vida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos estudos realizados a Reabilitação do Patrimônio, 

constatou-se que no Brasil há divergências nas formas de intervenção no 

patrimônio edificado, e que muitas vezes, essas intervenções são pautadas 

em teóricos oriundos de outros contextos. Diante disso, a autora 

considera que seja necessária a elaboração de diretrizes compatíveis com 

as peculiaridades do patrimônio brasileiro, e que para tal, a intervenção 

adotada seja a de reabilitação, onde não só os aspectos físicos da 

edificação sejam levados em consideração, mas também as relações sociais 

atribuídas à mesma. Sendo assim, se estabelece uma tríade de diretrizes 

a serem consideradas em uma intervenção no patrimônio edificado: 

A. Reabilitar considerando a edificação física e aspectos sociais 

atribuídos a ela; 

B. Considerar contexto local na reabilitação do patrimônio; 

C. Manter o uso original e/ou estabelecer usos que não tragam 

mudanças drásticas no patrimônio edificado e que possibilitem os 

princípios de reversibilidade, distinguibilidade e função social. 
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