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ÉTICA NA PRESERVAÇÃO NO SÉCULO XXI

BEATRIZ MUGAYAR KÜHL*

Resumo: No texto será evidenciada a necessidade de analisar os motivos que 
levam uma sociedade a preservar seus bens culturais, que estão na base dos 
princípios teóricos que fundamentam a atuação prática. O intuito é trabalhar com 
critérios coerentes e sólida metodologia para realizar ações fundamentadas, e não 
redutivas e arbitrárias, sujeitas a interesses imediatistas e setoriais. Esses parâ-
metros deveriam guiar os princípios éticos e deontológicos das várias profissões 
envolvidas, para que os bens culturais continuem a ser documentos fidedignos e, 
como tal, possam transmitir o conhecimento de maneira idônea e sirvam como 
efetivos suportes do conhecimento e da memória coletiva**.

Palavras-Chave: Bens Culturais. Preservação. Critérios de Intervenção. Teoria do 
Restauro. Ética Profissional.

As questões éticas e deontológicas relacionadas à preservação de bens cultu-
rais colocam-se como tema de grande emergência na atualidade1. Em tempos de 
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** Este texto retoma colocações apresentadas em outros textos, em especial: KÜHL, B., «História e Ética 
na Conservação e na Restauração de Monumentos Históricos», em Revista CPC, n. 1, 2005, pp. 16-40, 
assim como «Ética e responsabilidade social na preservação do patrimônio cultural», Congresso da 
ABRACOR de 2009 e divulgado no site a instituição: http://www.abracor.com.br/novosite/downloads/
textobeatrizmk.pdf (21.08.2013). O texto foi depois republicado, com o mesmo título, na revista Ideias 
em destaque, n.º 36, 2011, pp. 86-100. 

1 É necessário um breve esclarecimento sobre o uso de determinadas palavras neste texto. No Brasil, os 
vocábulos relacionados à preservação são utilizados de maneira pouco precisa, mas, do ponto de vista 
dos campos disciplinares envolvidos, a palavra preservação possui sentido alargado e abarca grande 
variedade de ações como inventários, registros, leis, educação patrimonial e, também, as intervenções 
nos bens. No que respeita às intervenções, podem ser utilizadas, como proposto na Carta de Veneza, as 
denominações manutenção, conservação e restauro, com graus crescentes de ingerência sobre o bem; 
ou, como proposto por Cesare Brandi, sintetizar todas na palavra restauro, sentido adotado neste texto. 
Tem-se consciência de que existem posturas que se contrapõem ao restauro, com ênfase na conservação 
como ação de essência diversa. Há também quem ainda enxergue o restauro como ato que restitui o 
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transformação acelerada, a falta de clareza em relação ao que motiva a preserva-
ção, associada à desqualificação do instrumental teórico do campo do restauro, 
construído ao longo de séculos, tem resultado na falta de critérios coerentes para 
atuar nos bens, pois tudo recai no mais absoluto relativismo, levando a muitas 
destruições e deformações injustificáveis. Para se contrapor a essa situação, o eixo 
central de reflexão deste texto gira em torno das razões que levam a preservar, 
essenciais para nortear os princípios da intervenção —ou seja, os instrumentos 
teóricos que deveriam reger as ações práticas— e para circunscrever os próprios 
objetivos da ação prática, repercutindo na escolha dos meios técnico-operacionais 
necessários para alcançá-los.

Hoje esses problemas têm sido enfrentados sem consistência metodológica: as 
particularidades de cada caso têm-se traduzido, na prática, pela permissividade 
de que qualquer coisa é possível na preservação, na escala do edifício, urbana 
ou territorial. A ampliação, crescente e legítima daquilo que é considerado bem 
cultural, motivada por razões cada vez mais variadas, com interesses conflitantes 
entre si, em vez de conduzir a uma reflexão voltada ao «bem comum»2 —pau-
tada em princípios éticos que contemplam o interesse da sociedade considerada 
de maneira ampla e inclusiva, e o tempo na longa duração—, tem servido como 
desculpa, em nome de uma pretensa democracia, em nome de uma falsa, ime-
diatista e equivocada noção de progresso, para deixar tudo à mercê do arbítrio 
do mais forte. Não se exerce poder moderador —que deveria ser pautado pela 
reflexão plurissecular existente na preservação e no restauro— e disso resultam 
soluções que beneficiam setores restritos da sociedade, no curto prazo, e causam 
danos irreparáveis.

Outro reducionismo constante é, pelo fato de qualquer intervenção ter perti-
nência relativa —pois no restauro não existe uma única solução, aceita de modo 
universal e atemporal, mas várias soluções de pertinência relativa— achar que 
qualquer coisa feita num bem cultural possa ser considerada preservação. Solu-
ções pertinentes ao campo do restauro devem ser balizadas por aquilo que motiva 
a preservação, entendida como ato de cunho ético-cultural, e pelos princípios de 
intervenção que derivam disso. Analisar a fundamentação teórica do restauro, 
em suas várias vertentes e transformações ao longo do tempo, é essencial para o 
entendimento mais pleno das formulações, de modo a interpretá-las para os casos 
específicos, justamente para que a ação não seja arbitrária, mesmo devendo ser 
sempre problematizada.

bem em seu suposto estado inicial, numa visão oitocentista sobre o problema, ou que o «congela». Nes-
te texto, utiliza-se a palavra preservação no sentido lato, e a palavra restauro para caracterizar o campo 
disciplinar que rege as intervenções em bens culturais que, modificando-os, respeitam sua essência e 
são pautadas em razões de cunho cultural, ético e científico.

2 Para uma visão abrangente desse problema, ver; SETTIS, S., Azione popolare. Cittadini per il bene comune, 
Turim, Einaudi, 2012. 
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No entanto, no Brasil (e não apenas), muitos dos referenciais teóricos relacio-
nados à preservação em geral, e ao restauro em particular, têm dado origem a 
interpretações apressadas e equivocadas. Nas discussões brasileiras há uma pola-
rização em extremos pouco desejáveis, que buscam desqualificar os referenciais 
teóricos: de um lado por não se conhecer a existência de reflexão sobre o tema e 
não se acreditar na utilidade de referenciais teóricos, com a escusa de que seriam 
desvinculados da realidade, não os enxergando como dimensão legítima da pró-
pria prática; de outro, por serem depreciadas as formulações teóricas existentes 
através de pseudo-interpretações infundadas, que partem de falsas premissas, e 
não se sustentam se analisadas à luz de uma acurada crítica epistemológica.

Isso é verificável em comentários a respeito da Carta de Veneza, de formula-
ções de Alois Riegl ou Cesare Brandi, por exemplo. Frases são tiradas de contexto, 
desprezando o texto em sua inteireza, a visão do autor é achatada a um fragmento 
de uma obra, sem consideração pelo conjunto de sua produção, e resultam disso 
interpretações deformadoras. Por esse procedimento, são decretados inválidos, 
por exemplo, os princípios contidos na Carta de Veneza, ou ultrapassados aqueles 
formulados por Brandi, sem justificativas; algo totalmente distinto de uma legítima 
crítica a esses textos, que levam a posturas divergentes e fundamentadas, que 
sempre existiram e devem existir. O problema também se estende ao exame de 
nosso aparato normativo: apesar de as leis brasileiras serem lacônicas no que se 
refere a princípios de intervenção, existem métodos de interpretação filiados à 
gnosiologia e à hermenêutica (e utilizados na jurisprudência), que permitem com-
preender de forma mais ampla uma dada formulação. Esses instrumentos devem 
ser usados no exame de qualquer texto para elaborar uma leitura fundamentada 
e não redutiva e enganosa.

Os textos do campo não são autoexplicativos e tampouco podem ser con-
fundidos com receituário de relação mecânica de causa-efeito a ser aplicado de 
modo direto e fácil na prática. Como exemplo, citam-se as chamadas «cartas pa-
trimoniais», que, no Brasil, têm dado origem a interpretações problemáticas, por 
um equívoco basilar: as cartas são tratadas como um conjunto homogêneo de do-
cumentos coerentes entre si, e, portanto, podem facultar a escolha de trechos de 
uma ou outra para corroborar dada iniciativa. São colocadas num mesmo plano, 
por exemplo, a Carta de Atenas de restauração (1931), a Carta de Veneza (1964), 
as Normas de Quito, da Organização dos Estados Americanos (1967), e a Carta de 
Amsterdã, do Conselho da Europa (1975), sem fazer a necessária distinção entre 
elas. Todas têm interesse, mas estão longe de constituir um conjunto homogêneo, 
por terem sido elaboradas em períodos distintos, por organismos diferentes, com 
finalidades diversas; têm, portanto, intenções e repercussão bastante variadas, que 
devem ser devidamente evidenciadas. Mesmo entre documentos de uma única 
instituição, há diferenças consideráveis que devem ser ressaltadas para não gerar 
equívocos.
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As cartas são fruto da discussão de um determinado momento. Antes de tudo, 
não têm o intuito de ser um sistema teórico desenvolvido de modo extenso; são 
documentos concisos e sintetizam os pontos a respeito dos quais foi possível ob-
ter consenso, oferecendo indicações de caráter geral. Possuem, portanto, caráter 
indicativo, ou, no máximo, prescritivo. Cartas como a de Veneza, exatamente por 
serem internacionais, não podem ter caráter normativo, pois suas indicações de-
veriam ser reinterpretadas para as diversas realidades culturais e legislativas3. Mas, 
se devidamente examinadas para realidades locais, podem ter papel importante 
na construção normativa dos vários países, algo que não ocorreu no Brasil.

Para interpretar não apenas as cartas, mas qualquer texto de maneira judiciosa, 
é preciso elaborar uma acurada análise de sua totalidade, e não extrair frases ao 
acaso de forma a negar sua própria essência. No caso de encontros científicos, 
é necessária a leitura escrupulosa das atas para atingir uma compreensão apro-
fundada do contexto e das razões que levaram a determinada formulação. Deve-
se, ainda, fazer um estudo meticuloso da produção científica sobre o tema que 
precedeu a elaboração do escrito, para entender as várias transformações por 
que passou o campo, e seus referenciais teóricos. Esse estudo deve também ser 
acompanhado da análise de propostas contemporâneas à formulação examinada 
e de um amplo conhecimento da produção do autor, ou autores, para analisar as 
várias vertentes do pensamento sobre o tema e as circunstâncias de sua elabora-
ção. As análises permitem explorar o contexto em que determinados instrumentos 
teóricos foram criados e, depois, foram apropriados e transformados. Por fim, é 
necessário elaborar uma análise teleológica, entendendo o escrito em razão de 
seus objetivos.

Essa digressão é importante no caso brasileiro, dada a falta de tradição de dis-
cussão desses temas, apesar das numerosas citações que são feitas, muitas vezes 
a esmo, de textos que se referem ao restauro. Caso interessante pode ser visto no 
recente Arquimemória, encontro internacional sobre preservação do patrimônio 
edificado, realizado em Salvador (Bahia), em maio de 20134. Os organizadores 
tinham como uma das propostas mostrar as variadas vertentes da restauração na 
atualidade, também para se contrapor ao que consideravam uma visão muito dog-
mática da Teoria da Restauração de Brandi, por vezes tida, na Bahia, como cláu-
sula pétrea que não admite interpretações, e nem o restauro comportaria outras 
visões. A iniciativa é louvável para evidenciar a diversidade de correntes —que 
sempre existiu no restauro— e também as possibilidades de interpretação de ins-

3 Para interpretações da Carta de Veneza ver: CARBONARA, G., «I trent'anni di una buona carta del restau-
ro», em Restauro, n.º 131-132, 1995, pp. 57-60; KÜHL, B., «Notas sobre a Carta de Veneza», em Anais do 
Museu Paulista, v. 18, n.º 2, 2010, pp. 287-320; PANE, A., Drafting of the Venice Charter: historic develop-
ments in conservation, Dublin, Icomos Ireland, 2010.

4 A programação do evento está em: http://www.iab-ba.org.br/arquimemoria4/?page_id=19. (08.08.2013).
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trumentos teóricos. Mas a percepção de alguns participantes no evento é de que 
houve, por vezes —com louváveis exceções, como as colocações de Marco Dezzi 
Bardeschi—, tentativas de desqualificar os referenciais brandianos sem real fun-
damentação, e essas colocações são assumidas como verdades, sem ponderação 
a respeito do que de fato está nos textos, nem do que foi feito pelo ICR de Roma 
durante as décadas que Brandi o dirigiu; ou seja, desconsiderando os referenciais 
tanto teóricos, quanto práticos. Do mesmo modo, o sucesso que as colocações 
de Salvador Muñoz Viñas5 têm tido em âmbito brasileiro nos últimos anos: tudo 
aquilo que propõe e a leitura que faz de Brandi (com alguns de equívocos6) são 
tidos como verdades absolutas, sendo assumido de modo acrítico; ademais, suas 
propostas são interpretadas de modo a justificar um total relativismo na forma de 
relacionamento com os bens culturais.

A falta de tradição de crítica epistemológica, acaba fazendo com que a discus-
são sobre esses temas resulte pouco aprofundada, fruto de modismos, e não de 
um necessário e fundamentado debate teórico, resultando em deformações de 
interpretação dos textos absolutamente estarrecedoras.

Outro desvio comum é considerar inválida a utilização dessas referências para 
a reflexão, pois o pensamento dos variados autores não são iguais. Não há autores 
que coincidam integralmente (a não ser em caso de plágio), em nenhuma área 
do conhecimento. Existem posturas com convergências em determinados temas 
e divergência noutros, que ajudam a estabelecer referenciais, oferecendo recur-
sos para a reflexão. Possibilitam circunscrever campos de pertinência, que são 
necessariamente amplos, pois o pensamento não converge para um ponto ape-
nas. Esses referenciais auxiliam na definição daquilo que é pertinente ao campo, 
separando do que exorbita completamente de seus temas, métodos e objetivos.

Ao examinar as transformações da preservação ao longo dos séculos, é pos-
sível verificar que a construção das questões está, em larga medida, associada à 
aquisição de uma «consciência histórica», e à noção de ruptura entre passado e 
presente7. Com o tempo, as formas de lidar com o legado de outras gerações —re-
conhecido como de interesse cultural— afastaram-se das ações ditadas unicamen-
te por razões pragmáticas (de uso, econômicas), que predominaram até então, e 

5 MUÑOZ VIÑAS, S., Teoría contemporánea de la restauración, Madrid, Síntesis, 2003.

6 Para alguns deles ver: VIEIRA, N.; NASCIMENTO, C., «A cristalização da “eterna imagem do passado” nas prá-
ticas preservacionistas dos sítios históricos brasileiros: perspectiva para a sua superação», em Enanparq 
II: Atas eletrônicas, Natal, Enanparq, texto ST523-03.

7 Aqui não é o caso de retomar a vasta bibliografia sobre o tema; para mencionar apenas alguns textos 
utilizados no Brasil, que remetem a bibliografia mais ampla, ver: CARBONARA, G., Avvicinamento al re-
stauro, Napoli, Liguori, 1997; CHOAY, F., A Alegoria do Patrimônio, São Paulo, UNESP, 2001; JOKILEHTO, J., 
A History of Architectural Conservation, Oxford, Butterworth, 1999. A noção de ruptura entre passado 
e presente é associada à visão de linearidade do tempo, de raízes judaico-cristãs, que predomina em 
muitas sociedades ocidentais. As considerações aqui feitas sobre a matéria das obras são pertinentes 
para esse tipo de visão e não para os grupos sociais que possuem uma visão de circularidade do tempo.



BEATRIZ MUGAYAR KÜHL

[��]

aos poucos assumiram conotação cultural, cuja ênfase variou e varia no decorrer 
do tempo. Por vezes, foi centrada na importância de eventos históricos, ou numa 
excepcional qualidade artística e, mais recentemente, passou-se a uma concepção 
alargada, voltada também a aspectos memoriais e simbólicos. Assim, os motivos 
de ordem prática deixam de prevalecer isoladamente, apesar de estar sempre pre-
sentes, e passam a ser concomitantes, empregados como meios de preservar, mas 
não como a finalidade única da ação.

Na visão alargada atual, preservamos por razões de cunho: cultural, pelos as-
pectos formais, documentais, simbólicos e memoriais; científico, pelo fato de os 
bens culturais serem portadores de conhecimento em vários campos do saber; e 
ético, por não se ter o direito de apagar os traços de gerações passadas e privar 
as gerações presentes e futuras da possibilidade de conhecimento de que esses 
bens são portadores.

Nesse processo de amadurecimento, foram feitas as mais variadas formulações 
teóricas e experimentações práticas ao longo de vários séculos. Com a reflexão 
sobre seus resultados, em especial a partir do século XIX, o restauro constrói 
seus instrumentos teórico-metodológicos e técnico-operacionais, configurando-se 
como disciplina que adquire estatuto epistemológico. Consubstanciam-se, assim, 
princípios que poderiam nortear as intervenções, com intuito de que os bens 
sejam transmitidos da melhor maneira possível ao futuro, sem desnaturá-los ou 
falseá-los, cumprindo seu papel como bens culturais: para que continuem a ser 
documentos fidedignos e, como tal, sirvam como efetivos suportes do conheci-
mento e da memória coletiva. Portanto, qualquer intervenção deveria ser justificá-
vel a partir das razões por que se preserva.

Analisando muitas das intervenções recentes em bens de interesse cultural no 
Brasil e a crescente descaracterização a que estão sendo submetidos8, torna-se 
gritante a necessidade de discutir preceitos teóricos para guiar atuações práticas. 
Claro está que não é o único aspecto a ser considerado, mas é problema primor-
dial que não tem sido debatido. Apresentam-se a seguir dois casos recentes para 
ilustrar a questão: o Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro; um armazém ferro-
viário em Santos, Estado de São Paulo.

O Estádio do Maracanã passou por transformações com vistas à Copa do Mun-
do de futebol de 2014. Inaugurado em 1950, é protegido por lei federal desde 
2000. Tem forma elipsoidal, com nervuras de concreto à vista em que se articu-
lam pilares, vigas e cobertura. Foi, por muito tempo, o maior estádio do mundo, 
referência para todos, não apenas pelas partidas ali jogadas, mas também por 
seu papel na composição da paisagem urbana e, ainda, pelo modo como sua 

8 Para um conjunto mais amplo de exemplos, ver: KÜHL, B. Preservação do Patrimônio Arquitetônico da 
Industrialização, Cotia, Ateliê, 2009. 
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cobertura enquadrava as vistas da cidade. As primeiras modificações expressivas 
foram feitas para o Mundial de Clubes de 2000, por exigência da FIFA: cadeiras 
individuais, proibição de espectadores em pé, o que levou à construção de uma 
plataforma provisória sobre a «geral» (anel elipsoidal em volta do gramado, com 
piso em cota mais baixa do que o campo, de onde o público assistia à partida em 
pé). O órgão federal de preservação permitiu as transformações, que, apesar de 
vultosas, eram reversíveis. Já para o Pan-americano de 2007, as obras foram de 
maior vulto, como a supressão da geral para ali instalar cadeiras, o rebaixamento 
da cota do campo, para permitir melhor visibilidade, a impermeabilização da co-
bertura e modernização das instalações. Nada comparável, porém, aos trabalhos 
concluídos em junho de 2013. A FIFA sugeriu uma ampliação da área coberta, 
algo que poderia ser resolvido com o acréscimo de uma cobertura provisória. As 
análises da cobertura mostraram que, apesar de seu mau-estado, seria possível 
recuperá-la, a custos elevados. A decisão foi, porém, de demoli-la completamen-
te, com a justificativa de que não era recuperável, algo que contradiz o laudo 
técnico. O resultado foi a transformação radical de todo o estádio, a custos ele-
vadíssimos, que geraram inquérito aberto pelo Ministério Público Federal9. Outro 
argumento colocado em pauta foi o próprio tipo de tombamento10, pois o bem 
foi inscrito no livro dos Bens Arqueológicos, Paisagístico e Etnográficos, e não 
por sua qualidade arquitetônica; por isso, importava o «espírito do lugar» e as 
transformações materiais não causariam danos ao valor cultural. Esse argumento 
é caviloso, pois todos os bens, inscritos em qualquer um dos livros, são iguais 
perante a lei, que exige que não sejam nem destruídos, nem mutilados; o tom-
bamento é aplicável às «coisas» e não ao «espírito», lembrando-se que existe 
lei federal específica para o patrimônio imaterial, datada de 2000. Ou seja, pela 
lei, a materialidade deve ser respeitada. O sistema integrado nervura-cobertura 
do estádio era unívoco e sua demolição parcial leva à destruição da lógica de 
composição do organismo. Apesar das polêmicas envolvendo o caso, não foi 
possível parar os trabalhos.

Outra polêmica, iniciada em 2010, diz respeito a um dos armazéns do com-
plexo ferroviário [figura 1] no porto de Santos. Aconteceu num momento em que, 
por causa de transformações do sistema de ferrovias —privatizações de concessão 

9 Os dados provêm de: GIRÃO, C., «Maracanã, destruir ou preservar», em Vitruvius, 2012 http://www.
vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/12.133/4225 (04.06.2013). As obras atingiram o valor de c. 320 
milhões de Euros, suficientes para a construção de dois novos estádios padrão FIFA.

10 A estrutura federativa do Brasil repercute na gestão de seus bens culturais. Existe um órgão federal de 
preservação, criado em 1937, que tem por intuito tutelar os bens relevantes para todo o país. Muitos dos 
órgãos estaduais foram criados posteriormente, como o de São Paulo (1968); seguiu-se a multiplicação 
dos órgãos municipais. A proteção na esfera federal é regulada por vários instrumentos normativos, o 
primeiro deles o decreto-lei 25, de 1937, ainda em vigor. Os bens considerados patrimônio são inscritos 
num (ou mais de um) «Livros do Tombo», ou seja, livros de registro, especificados no artigo 4o: o Ar-
queológico, Etnográfico e Paisagístico;  o Histórico; o de Belas Artes; e o de Artes Aplicadas.
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de vias, extinção de companhias— havia interesse dos órgãos de preservação 
—federal e estadual—, pelas ferrovias como sistema, não mais voltando seus inte-
resses apenas para o edifício de passageiros. O armazém pertencia à mais antiga 
ferrovia de São Paulo, a São Paulo Railway (SPR), inaugurada em 1867 para ligar 
o porto de Santos à zona produtora de café em Jundiaí, passando pela cidade de 
São Paulo. Os armazéns [figuras 2, 3] em Santos eram cruciais no sistema de ex-
portação-importação no Estado de São Paulo, tendo por isso, sido ampliados no 
final do século XIX. Por eles passaram uma quantidade enorme de mercadorias, 
em especial o café, mas também os demais produtos destinados à exportação e, 
ainda, tudo aquilo que era importado, inclusive o maquinário fornecido às indús-
trias. São, portanto, importantíssimos na configuração do complexo ferroviário, 
com papel de relevo nas atividades agroexportadoras e no processo de industria-
lização do Estado.

A preservação do conjunto foi aprovada pelo órgão estadual em 2010 mas, 
em seguida, surgiram conflitos pois um dos armazéns estava em área adquirida 
pela companhia petrolífera Petrobrás, que ali construiria novo complexo admi-
nistrativo. O projeto arquitetônico de Ruy Rezende, atualmente em execução, 
previa a demolição parcial de um dos armazéns e manteve a decisão, apesar 
do tombamento, para a construção de três altas torres administrativas, alheias à 
escala da área portuária11. Esse conflito, em vez de gerar debate mais informado 
com acordo que poderia oferecer à Petrobrás outras áreas para construir na mes-
ma zona da cidade, ou a revisão do projeto, aproveitando o armazém para parte 
das atividades administrativas, levou, em 2011, à revisão do tombamento —con-
tra o parecer do corpo técnico do órgão estadual— e à sua demolição parcial. A 
percepção da arquitetura do armazém, limitada à sua terça-parte, foi mutilada, 

11 Para análise do problema ver SOUKEF, A., A preservação dos conjuntos ferroviários da São Paulo Railway 
em Santos e Jundiaí, São Paulo, FAUUSP, 2010, pp. 242-287.
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por alterar suas proporções que passaram de 1:4 —ou seja, um retângulo alonga-
do, com dimensões que permitiam, também do ponto de vista espacial, perceber 
a importância das atividades de exportação-importação no Estado— para 1:1,5, 
um remanescente apequenado e tendendo ao quadrado. A ação interfere na 
configuração do complexo ferroviário-portuário [figuras. 4, 5, 6], inserindo ele-
mentos alheios à sua escala, e também na percepção do complexo franciscano, 
vizinho da estação, com origens no século XVII. Segundo informações recentes, 
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ao obras da Petrobrás estariam afetando as estruturas da igreja e um cemitério 
do século XVIII12.

Também aqui os fatores que pesaram na decisão têm poucas relações com a 
preservação entendida como ato motivado por razões ético-culturais; uma solução 
alternativa, que preservasse o complexo e garantisse as legítimas necessidades da 
Petrobrás poderiam ter sido encontradas. Os argumentos contrários, assim como 
no caso do Maracanã, foram vistos como passadistas, fetichistas, irreais e contrá-
rios ao progresso.

Se forem analisadas as transformações por que passou a preservação ao lon-
go dos séculos e a consolidação do restauro como campo disciplinar autônomo 
—que é algo diverso de ser campo disciplinar isolado (pois o campo necessita da 
articulação de várias áreas do saber)— é possível verificar que, mesmo na diver-
sidade das várias correntes atuais de pensamento13, existe um cerne comum que 
conforma o campo de ação. A restauração tem metodologia, princípios teóricos e 
procedimentos técnico-operacionais que lhe são próprios e resultam da reflexão 
sobre os motivos pelos quais se preserva e de experimentações plurisseculares. 
Na prática, as soluções variam enormemente, por causa das diversas correntes de 
pensamento e porque os meios empregados na fase operacional são variadíssi-
mos: cada obra, ou conjunto de obras, tem sua própria configuração, materiali-
dade e peculiar transcurso ao longo do tempo. Mas essa diversidade de soluções 
possíveis, não implica que qualquer ação seja de preservação: existe um campo 
de pertinência delimitado pelos aspectos teóricos metodológicos relacionados à 
preservação entendida como ato ético-cultural.

Nesse sentido devem ser examinados os esforços de variados autores para 
estabelecer critérios (e não regras) de atuação. Brandi, por exemplo, admoesta-
va, há várias décadas, que «a operação prática de restauro estará, em relação ao 
restauro, assim como a pena em relação à norma»14 (jurídica). Na prática atual, 
«penas» têm sido aplicadas na ausência de uma «norma»; passa-se ao «como» 
restaurar sem antes questionar os «porquês», resultando em ações arbitrárias. 
Isso não significa que todas as intervenções feitas no Brasil sejam ruins, mas aca-
bam por depender do arbítrio de uma pessoa, que vai «julgar» o bem mais ou 
menos conscienciosamente, em acordo com suas capacidades. Assim, a decisão 
não provém de uma noção de «justiça», que emana da sociedade com consciên-
cia do papel atribuído aos monumentos históricos como suporte do conhecimen-
to e da memória. Não se deveria aplicar uma «pena» ao bem cultural sem uma 

12 RATTON, C., «História ameaçada: Santuário do Valongo sob risco de extinção», em Diário do Litoral, 
05/08/2013: http://www.diariodolitoral.com.br/conteudo/15233-historia-ameacada-santuario-do-valon-
go-sob-risco-de-extincao (09.08.2013).

13 Para bibliografia complementar sobre esse tema ver: KÜHL, B., Preservação..., op. cit., pp. 81-100.

14 BRANDI, C., Teoria da Restauração, Cotia, Ateliê, 2004, p. 94.
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«norma», para não recair em arbitrariedades. Espera-se que um juiz estabeleça 
uma sentença pautado na lei e não por uma visão individual momentânea; deve 
basear-se nos códigos em vigor, lembrando que os códigos não são congelados, 
são uma construção social que varia ao longo do tempo. A situação atual dos 
bens culturais é semelhante à situação dos seres humanos antes da existência do 
estado de direito.

Outro ponto deve ser analisado neste contexto: todos os indivíduos deveriam 
ser iguais perante a lei. Monumentos históricos, aqui assemelhados metaforica-
mente a indivíduos, como já preconizava Riegl —que deu passos essencials na 
consolidação do campo— não devem ser entendidos apenas como obras gran-
diosas, de excepcional valor, mas como toda obra que com o tempo adquiriu 
conotação cultural, algo próximo do sentido etimológico de «monumento» como 
elemento de rememoração. Equiparam-se as «obras de arte» aos «demais» pro-
dutos, não mais fazendo distinção, do ponto de vista metodológico, entre «belas 
artes» e outras formas de manifestação do fazer humano. Da mesma forma, na 
jurisprudência não são feitas discriminações por aparência, condição social etc. 
As propostas de Riegl podem ser consideradas a «declaração universal dos direi-
tos dos monumentos históricos», pois, pelas suas proposições, quaisquer obras 
que existam há certo tempo podem ser dignas de preservação e, se consideradas 
como tal, são iguais perante a lei de tutela: isso não significa que as obras são 
iguais entre si, mas que gozam da mesma proteção legal e devem ser tratadas 
segundo critérios coerentes.

Aqui cabe um parêntese em relação à forma como Riegl tem sido interpretado 
no Brasil. Suas proposições oferecem meios inovadores para a teoria e prática da 
preservação, ao abarcar aspectos normativos e analisar de modo agudo o papel 
dos monumentos históricos e suas diferentes formas de apreensão por uma so-
ciedade através dos «valores» por ele explicitados no Culto Moderno dos Monu-
mentos15, de 1903. No Brasil, ignora-se com frequência que o Culto é articulado 
à elaboração do projeto de lei, em que fica patente que, na atuação sobre os 
monumentos, apenas um dos valores deve servir de guia, justamente para não 
aplicar critérios divergentes para bens que, diante da lei, têm os mesmos direitos. 
No Brasil, afirma-se que os «valores» podem ser aplicados de modo alternado, 
algo que conduz a uma cômoda situação de empregar critérios diversos segundo 
os próprios interesses.

A construção normativa de Riegl é baseada essencialmente no respeito pelo 
valor de antigo16, que depende da apreciação das marcas da passagem do tempo, 

15 RIEGL, A., El Culto moderno a los monumentos, Madrid, Visor, 1987.

16 Ver, de Riegl, Progetto di un'organizzazione legislativa della conservazione in Austria, publicado na co-
letânea organizada por: SCARROCCHIA, S., Alois Riegl: Teoria e Prassi della Conservazione dei Monumenti, 
Bologna, Clueb, 1995, pp. 171-236. Ver as considerações de Riegl para a lei de tutela (pp. 209-210), 
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independentemente da destinação inicial da obra. A tutela não se volta, assim, 
para a retomada de «formas» antigas, nem desconsidera as várias fases dos edifí-
cios. É fundamentada no culto do «valor de antigo», por ser considerado o mais 
inclusivo, e que respeita de modo pleno as obras de toda e qualquer fase da pro-
dução humana, as várias estratificações de uma mesma obra, e os próprios traços 
de ancianidade. 

Independentemente de se ter maior afinidade com as proposições de Riegl ou 
Brandi, ou outras formulações e reinterpretações mais recentes, quer-se eviden-
ciar a necessidade de atuar segundo critérios consistentes, derivados da consciên-
cia das razões que levam a preservar.

É importante notar ainda que os meios técnico-operacionais são essenciais, e 
devem ser arduamente debatidos e pesquisados, mas não podem ser entendidos 
como desvinculados das discussões mencionadas acima, pois um dos riscos que 
se corre hoje é de excessiva especialização, de fragmentação do conhecimento e 
pulverização disciplinar que leve a uma fé cega no tecnicismo.

Preservar deveria ser, sempre, um processo multidisciplinar, mesmo que a 
parte operacional seja executada por uma só pessoa. É essencial atuar com ri-
gor metodológico próprio às humanidades (que não deve ser confundido com 
obsessão metodológica). O restauro é necessariamente ato ancorado nos vários 
campos disciplinares, no pensamento crítico e científico do momento em que é 
feito. A vinculação às humanidades é essencial para quem atua na preservação, 
pois possibilita superar atitudes ditadas por predileções individuais, que qualquer 
ser pensante possui, e por uma maior ou menor apreciação de um grupo social, 
num presente histórico, em relação às manifestações culturais de outros perío-
dos, e que se aja de acordo com sólida deontologia profissional. Quantas vezes 
na história um determinado tipo de produção foi desprezado, para, depois, ser 
apreciado, quando já muitos testemunhos haviam desaparecido? Qualquer profis-
sional tem predileções individuais, mas deve superá-las na prática em função de 
deontologia apropriada, para não recair no arbítrio. Esse processo não é óbvio e 
também por isso a pluridisciplinaridade é necessária: para minimizar o risco de 
atitudes parciais e deformadoras.

A atuação em bens culturais exige estudos aprofundados, não admite simpli-
ficações, nem aplicações mecânicas de fórmulas: daí a necessidade de trabalhar 
princípios, ou critérios de atuação (e não regras fixas) para fundamentar propos-
tas. Ademais, a restauração como entendida hoje, não é voltar ao passado (era 
no século XIX), nem congelar ou embalsamar, tampouco apartar os bens da rea-
lidade. Significa, sempre, transformar, pois nada permanece igual a si próprio por 

mostrando o caráter mais inclusivo do valor de antigo, baseado na «solidariedade com todo o mundo» 
e as disposições para a aplicação da lei (pp. 222-236).
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tempo indeterminado; o restauro deve, portanto, controlar a transformação para 
transmitir a obra ao futuro, pautando-se no respeito pela sua conformação, pelos 
seus aspectos materiais e pela sua transformação ao longo do tempo, para reinse-
ri-la na realidade socioeconômica atual. É, portanto, ato de respeito pelo passado, 
feito no presente, que mantém, sempre, o futuro no horizonte de suas reflexões. 
Nas ações de restauro, pelas definições de seu campo disciplinar, não se volta a 
um estado anterior qualquer da obra; está-se numa determinada situação e ende-
reça-se a outra. As alterações são necessárias e desejáveis, mas são consequência 
dos estudos multidisciplinares.

Muitas vezes, porém, o restauro é desqualificado, pois considerado insuficiente 
para fazer face às demandas atuais —conclusão a que se chega baseado em pre-
conceitos e não na definição atualizada de restauro em seu campo disciplinar—, 
em prol de ações denominadas «requalificação», «recuperação», «reciclagem», e 
outras «regurgitações lexicais»17 como entendidas por Gaetano Miarelli Mariani. 
São propostas que desconhecem os instrumentos epistemológicos do restauro e 
tampouco desenvolvem aparato conceitual consistente para assegurar que a ação 
seja feita de modo a respeitar o direito à cultura e à memória. 

As proposições de restauro exigem esforço interpretativo relacionado a cada 
caso, em razão das características particulares de cada obra e de seu individual 
transcorrer no tempo. Daí a necessidade da reflexão teórica, que perscruta o méto-
do, para resolver o problema de modo que a idéia subjetiva se torne acessível a um 
juízo mais objetivo e controlável, mesmo na intrínseca não-exatidão das ciências 
humanas18. A restauração possui métodos, conceitos, referenciais teóricos e técni-
co-operacionais consistentes, que oferecem instrumentos para que a intervenção 
prática seja pertinente ao campo, considerando suas motivações e objetivos.

Por ser ato crítico, a restauração possui pertinência relativa em relação aos pa-
râmetros culturais (e sócio-econômico-políticos etc.) de cada época. Num mesmo 
presente, as soluções fundamentadas possíveis para um problema são variadas; 
não existe apenas uma solução plausível, aceita de maneira unânime por todos e 
válida atemporalmente, mas várias soluções de pertinência relativa. A pertinência 
é relativa também no que se refere aos parâmetros de épocas anteriores e poste-
riores, não sendo possível prever quais serão os critérios empregados no futuro19. 

17 MIARELLI MARIANI, G. «Riflessioni su un vecchio tema: il nuovo nella città storica», em Restauro, n.º 164, 
2003, pp.11-48.

18 Ver, por exemplo, HEIDEGGER, M., Chemins qui ne mènent nulle part, Paris, Gallimard, 1986, pp. 99-126. 
Heidegger evidencia que a não-exatidão das ciências humanas não é defeito; é característica e exigência, 
pois seu campo de objetividade —que é de outro gênero, se comparado às ciências exatas (cuja ligação 
com seu setor de objetividade tem o caráter de exatidão)— existe, mas demanda trabalho mais árduo, 
sendo necessário pautar-se no método para alcançar a objetividade.

19 Como explicitado por BRANDI, C., «Il fondamento teorico del restauro», em Bollettino dell'Istituto Centra-
le del Restauro, n.º 1, 1950, pp. 5-12.
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A forma de atuar nos bens culturais depende do modo como são percebidos e as 
respostas por eles dadas são relacionadas às questões e indagações formuladas 
por um presente histórico. Isso evidencia ainda mais a necessidade de agir de 
modo fundamentado a partir de via deduzida de princípios éticos e científicos e 
não derivadas, apenas, de modo empírico, do objeto. A solução deve, também 
por isso, ser discutida e enfrentada com instrumentos e vinculada à realidade de 
cada época; o fato de, no futuro, as posturas serem diversas não exime um grupo 
social da responsabilidade pela preservação (e de identificar bens a preservar). Se 
isso não for feito de maneira fundamentada, ocorrerá de modo aleatório.

É importante salientar que as atuais vertentes de pensamento, aquelas de fato 
consistentes, apesar de terem fundamentação distinta, e operarem de modo di-
verso, são calcadas na visão da preservação como ato ético-cultural, mesmo na 
pluralidade de suas formulações. Os preceitos teóricos permitem, desse modo, 
circunscrever a preservação e as ações a ela relacionadas, separando-as daquilo 
que exorbita completamente de suas motivações e objetivos. Uma coisa é possuir 
pertinência relativa; outra, é ser impertinente ao campo.

Uma crítica comum à vinculação ético-cultural da preservação é que as ações 
resultantes seriam inviáveis do ponto de vista econômico e insuficientes para 
reinseri-las na dinâmica da sociedade atual. Os poucos estudos comparativos exis-
tentes mostram que manutenção de tecidos edilícios e restauros bem feitos custam 
menos do que «renovações» radicais, e não inviabilizam o reaproveitamento da 
obra do ponto de vista econômico. Ocorre que numa intervenção fundamentada, 
por não ter por objetivo lucro máximo e por ter projeto e memorial pormenori-
zados, os custos são mais controlados, mas ainda assim a operação é lucrativa e 
viável. É essencial não confundir viabilidade com lucro máximo, nem uma legí-
tima necessidade de rentabilidade com ganância desenfreada. É preciso que os 
profissionais ligados ao campo, e os arquitetos em especial, estejam conscientes 
disso pois, por vezes, o discurso da «liberdade» de criação, de um suposto bene-
fício social, de inviabilidade de propostas respeitosas, de uma alegada superação 
do restauro, pode se colocar a serviço, na verdade, do capital meramente espe-
culativo, do lucro a qualquer custo, em detrimento de aspectos socioculturais que 
deveriam prevalecer20.

É necessário, porém, tornar os critérios de preservação operacionais para as 
atuais circunstâncias, fazendo, de modo gradativo, experimentações conscien-
ciosas, num contínuo confrontar entre teoria e prática, para chegar a princípios 
amadurecidos, capazes de enfrentar os problemas em sua real complexidade. 
Por isso a insistência na necessidade de voltar a entender as raízes que con-

20 Dados da Transparency International, ONG que se ocupa da corrupção, citados por Joseph Rykwert 
(apud LA CECLA, F., Contro l'Architettura, Turim, Boringhieri, 2008, p. 25), mostram que 78% do dinheiro 
de corrupção do mundo passa pela construção.
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duziram à preservação de bens culturais, que se afastou das ações ditadas por 
razões pragmáticas, para assumir conotação ético-cultural, e analisar os motivos 
que levaram o restauro a um distanciamento do empirismo para se integrar à 
reflexão crítica e às ciências. O intuito é respeitar os bens em seus aspectos 
documentais, de configuração, de materialidade, e seu transcorrer ao longo do 
tempo, para que continuem a ser documentos fidedignos, que transmitem o co-
nhecimento, e que sirvam como efetivos elementos de rememoração e suportes 
da memória coletiva.

A responsabilidade de quem atua na preservação é assegurar o direito ao 
conhecimento e à memória —e seu poder propulsor de transformações—, que 
implica o dever de preservar para assegurar que vários tipos de testemunhos 
do fazer humano, atuais e pretéritos, existam, convivam e sejam respeitados. 
Assim fazendo, tem-se instrumental mais amplo que pode ser percebido e 
atualizado, por uma consciência individual ou de maneira coletiva, de infinitas 
maneiras, no presente e no futuro, para a apreensão da realidade, propor-
cionando meios abrangentes para a ela se adaptar, para transformá-la e para 
construir o futuro. Uma atuação profissional ética, em prol do bem comum, 
não é opcional, nem pode ser abandonada segundo contingências momentâ-
neas: deve ser uma premissa.


