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O COBOGÓ
Eucanaã Ferraz

Na parede cega, 
abrem-se olhos
em forma de ó.

Um a um, bloco
a bloco, formam aerado, 

arenoso dominó. 

Desenrola-se 
o rocambole barroco.

Abovo: o cobogó.

Por ele, luz e 
ar penetram o sólido, o 

óvulo.

Desfaz-se, enfim, 
Da clausura 

o nó. Por

através, vê-se
livre o sol

nascer em octógonos

E, sobretudo, faz-se mais 
barato o belo, o belo

óbvio.





Esta tese de doutorado estuda a preservação dos conjuntos residenciais modernos 
empreendidos entre 1930 e 1964 no Brasil. Tais conjuntos residenciais são exemplares 
importantes da história da arquitetura moderna brasileira e têm sua salvaguarda 
seriamente ameaçada. Integrando as agendas da preservação e da habitação social, 
propomos estudá-los e entendê-los como patrimônio cultural, objetivando definir 
parâmetros conceituais e traçar estratégias de gestão e de preservação. Pretendemos 
tomar parte no debate sobre a preservação da arquitetura e do urbanismo modernos a 
partir do tópico da habitação social, enfrentando as questões da atribuição de valor e 
da atualidade e obsolescência das propostas do morar moderno. Para tanto, estudamos 
a historicização e a atribuição de valor à arquitetura moderna, suas relações com a 
historiografia da arquitetura e a construção de memória da arquitetura moderna no Brasil 
a partir dos anos 80 e as preservações no exterior e no Brasil, feita pelo Iphan, Inepac 
e Condephaat. Debatemos a habitação social e patrimônio cultural por meio do estudo 
dos tombamentos de vilas operárias e conjuntos residenciais, com foco no Conjunto 
Residencial do Pedregulho, estudado em detalhe na sua trajetória desde construção até 
os desafios do presente.

Palavras-chave: patrimônio cultural, conjuntos residenciais, arquitetura moderna.

rEsUmO





This doctoral thesis studies the conservation of modern housing developments that was 
carried out in Brazil between 1930 and 1964.  These housing developments are important 
examples for the history of modern Brazilian architecture and their conservation is under 
serious threat.  Bringing together the preservation and social housing agendas, we propose 
to study and understand them as cultural heritage in order to define conceptual parameters 
and set out strategies for their management and conservation.  We intend to join the 
debate about the conservation of modern architecture and urbanism through the lens of 
social housing, tackling questions of value assignment and the relevance and obsolescence 
of proposals for modern living.  To this end, we study the historicity and values assigned to 
modern architecture, its relationships with the historiography of architecture and with the 
construction of a record of modern architecture in Brazil from the 1980s and the conservation 
undertaken both abroad and in Brazil by the National Historical and Artistic Heritage 
Institute (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: Iphan), the State Institute for 
Cultural Heritage  (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural: Inepac) and the Council for the 
Defence of Historical, Archaeological, Artistic and Touristic Heritage (Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico: Condephaat). We debate social 
housing and cultural heritage through a study of the registered listing of workers’ villages 
and housing developments as part of Brazil’s historical heritage, with a focus on the 
Pedregulho Housing Development (Conjunto Residencial do Pedregulho), studying in detail 
the course from its construction to its present challenges.

Key words: cultural heritage, housing developments, modern architecture.
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Em junho de 2011 a UNESCO anunciou o reconhecimento de 25 novos patrimônios 

da humanidade, dentre os quais, a Fábrica Fagus na Alemanha, de Walter Gropius. O jornal 

“O Globo” noticiou o fato com reportagem que discorria, também, sobre os patrimônios 

mundiais brasileiros: a capital Brasília e as cidades de Ouro Preto e Olinda, e sete patrimônios 

naturais, entre eles o Pantanal, o arquipélago de Fernando de Noronha, o Atol das Rocas, o 

Parque Nacional do Iguaçu e a Chapada dos Veadeiros. Um internauta, no anonimato da 

web, comentou a matéria e indignou-se com a proteção a Brasília:

Tombar Brasília como patrimônio da humanidade é piada de mau gosto. Enquanto isso 
nenhum monumento carioca foi agregado, a cidade de São Luiz, os centros históricos de 
Salvador e outras cidades mineiras.1

A patrimonialização de Brasília, que aconteceu nos anos 80 primeiro em nível 

internacional e depois com tombamento federal, foi celebrada nos meios especializados e 

aceita como louvor à história nacional e à arquitetura moderna brasileira. Naquela altura, 

reconhecer edificações do movimento moderno como patrimônio não era novidade no 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Desde os anos 40, concomitante à 

afirmação da arquitetura e do urbanismo modernos entre nós, o ato jurídico do tombamento 

foi utilizado como consagração às obras tidas como especiais pela narrativa historiográfica. E 

foi pontualmente exaltado por critérios de excepcionalidade e construção nacional nos anos 

subsequentes pelo Iphan e por iniciativas de órgãos estaduais.  

Apesar do espraiamento das colunas do Alvorada pelo território nacional e da vasta 

utilização da sua linguagem, a pregnância das edificações modernas como patrimônio, 

no sentido da identidade ou da proteção oficial, não se deu na mesma velocidade e com 

os mesmos sentidos. Pela rica e vasta bibliografia2 sabe-se que o patrimônio brasileiro foi 

institucionalizado em 1937 pelo governo estadonovista, fundado por modernistas e, segundo 

1 O Globo, “UNESCO: 25 novos patrimônios da humanidade”, 30.6.2011. Disp. em http://oglobo.globo.com/
ciencia/mat/2011/06/30/unesco-25-novos-patrimonios-da-humanidade-924808433.asp#ixzz1UdXclbJY 
2 Sobre a fundação do SPHAN, atual IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ver os 
trabalhos de Cecília Londres Fonseca, O patrimônio em processo, 1997; Márcia Chuva, Os arquitetos da memória, 2009; 
Silvana Rubino, As fachadas da história: os antecedentes, a criação e os trabalhos do SPHAN, 1937-1991, 1991; José 
Reginaldo Gonçalves, A retórica da perda, 2002; Vera Millet, A teimosia das pedras; Mariza Veloso Santos, “Nasce a 
academia SPHAN”, Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, nº 24, 1996.

INtrODUçãO
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seus critérios, visando a constituição na nacionalidade brasileira por meio das edificações. 

O então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SPHAN, fez clara opção 

estética pelas Minas Gerais setecentistas e reconheceu a arquitetura colonial como fundadora 

da nacionalidade e da unidade do território. A arquitetura barroca, cujo exemplo mais 

importante é a cidade de Ouro Preto, foi eleita como a portadora dos atributos de beleza, 

austeridade formal, fausto, entre outros, servindo como modelo a ser buscado em todo o país. 

O colonial nas suas mais diversas expressões brasileiras foi estudado, inventariado e tombado: 

tornado patrimônio histórico e, sobretudo, artístico nacional.3 

Os arquitetos modernos da repartição construíram quadro social de memória e uma 

ortodoxia do que seria o reconhecimento da identidade e nacionalidade por meio dos bens 

imóveis, associando patrimônio com os valores históricos e artísticos do período colonial.4 

O estranhamento do leitor de “O Globo” ao tombamento de Brasília, às expensas de outros 

centros históricos coloniais, localiza-se no sentimento de que o patrimônio é nacional e 

setecentista. As muitas realizações da arquitetura moderna brasileira e a intimidade do 

campo patrimonial com o modernismo são lograram sua preservação oficial, ou ainda, ao 

que parece, o reconhecimento para fora dos limites dos saberes técnicos da arquitetura e 

do urbanismo. 

Desde os anos 80, muito tem sido dito acerca da arquitetura e do urbanismo 

modernos no Brasil. Fomentados pela valorização da pesquisa e do conhecimento teórico no 

campo da arquitetura, pelo consequente crescimento dos programas de pós-graduação em 

todo o País e pelo aumento dos fóruns de debates especializados, pesquisadores de diversas 

origens organizaram-se, estabelecendo novos parâmetros para a historiografia do movimento 

moderno. A produção historiográfica canônica foi sucessivamente questionada. Colocou-se 

em perspectiva crítica a narrativa que teve por mito fundador a revelação da “verdadeira” 

arquitetura nacional, supostamente estabelecida como “missão” a partir dos eventos na ENBA 

durante a passagem de Lucio Costa como diretor e da vinda de Le Corbusier como consultor 

do projeto para o Ministério da Educação e Saúde, realizado pelo jovem grupo reunido em 

torno do mesmo Costa.

Compreendeu-se que a “versão canônica” da arquitetura brasileira foi urdida 

decisivamente por Lucio Costa em “Razões da nova arquitetura” e “Depoimento de um 

arquiteto carioca” e consolidada por Goodwin, Mindlin e Bruand. Nessas visões, a arquitetura 

moderna brasileira foi caracterizada por suas inovações na relação com o meio, como a 

utilização de quebra-sóis (brises e cobogós) e o papel fundamental da arquitetura colonial. 

Os eventos ligados ao concurso do MESP e à vinda de Le Corbusier foram investidos de 

crucialidade, deu-se primazia os arquitetos cariocas em contraste ao pequeno papel dos 

3 Para a listagem dos bens culturais tombados ver Copedoc/ Iphan, Bens móveis e imóveis inscritos nos Livros do Tombo do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: 1938-2009, 2009. 
4 Lia Motta, Patrimônio urbano e memória social, 2000; Marly Rodrigues, Imagens do Passado, 2000.
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paulistas e de Warchavchik, e, sobretudo, o destaque a Oscar Niemeyer, gênio nacional 

comparável a Aleijadinho.5

Construindo outras perspectivas para a história da arquitetura, novas abordagens 

metodológicas oriundas da história cultural diversificaram as fontes e os objetos. O 

entendimento dos processos da arquitetura e do urbanismo brasileiro ficou menos linear: 

nomes consagrados foram revisitados e revelaram facetas inesperadas e surpreendentes. 

Inúmeros personagens e obras antes obscurecidas passaram a integrar as narrativas de 

constituição da disciplina no Brasil do século XX. 

A habitação de interesse social ganhou lugar de especial atenção nessa escrita da 

história a partir dos anos 80. Estudos problematizaram os conjuntos residenciais brasileiros, 

relacionando-os às reflexões e à produção arquitetônica moderna, já que, historicamente, 

encontravam-se alijados desta posição.6 Desde a clarificação das amarras teóricas entre Costa, 

Goodwin, Mindlin e Bruand, feita por Carlos Martins, sabe-se que a história da arquitetura 

brasileira foi constituída e mundialmente divulgada em acordo com certa versão historiográfica 

que, ao colocar foco em certos personagens e eventos, gerou zonas de sombra, como são as 

realizações de âmbito estatal varguista de moradia para os trabalhadores. Os estudos de Nabil 

Bonduki mostraram que, para além do simbolismo do Pedregulho afirmado por Costa, houve 

vasta, consistente e diversificada produção de habitação econômica no Brasil levada a termo 

pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões a partir dos anos 30. Vale citar Lucio Costa:

O Pedregulho é pois simbólico – o seu próprio nome agreste atesta a vitória do amor e do 
engenho num meio hostil, e a sua existência mesma é uma interpelação e um desafio, pois 
o dinheiro do povo não foi gasto em vão: em vez de diluir-se ao deus-dará, sem plano, foi 
concentrado, foi objetivado, foi humanizado ali para mostrar-nos como poderia morar a 
população trabalhadora. 
Se tal não ocorre, nem parece tão cedo tornar-se possível, cabe-nos então perguntar – 
por que?
Sim, por que?7

O Conjunto Residencial do Pedregulho como louvável e importante exceção da 

arquitetura brasileira veio à tona no começo dos anos 50 após a II Bienal Internacional de 

Arquitetura em São Paulo, quando Max Bill teceu críticas à arquitetura moderna brasileira. 

Para o suíço, o Pedregulho era a ressalva necessária: “trabalho completamente bem sucedido 

5 Carlos Maritns, Hay algo de irracional, 1999. Nelci Tinem, O alvo do olhar estrangeiro: o Brasil na historiografia da 
arquitetura moderna, 2006.
6 Ver os trabalhos coordenados pelo Prof. Dr. Nabil Bonduki, da FAU USP, no Grupo de Pesquisa “Pioneiros da 
Habitação Social no Brasil”, em fase de publicação. 
7 Lucio Costa, “Pedregulho. Affonso Eduardo Reidy”, 1995.
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do ponto de vista do planejamento, bem como arquitetônica e socialmente”.8 Fica claro neste 

episódio de Max Bill, como a história informa a realidade e vice-versa. O crítico dialogava com 

determinada interpretação da arquitetura, que, rapidamente, tornou-se a própria arquitetura. 

Estava dialogando com a visão do final dos anos 30 e começo dos anos 40, divulgadora dessa 

narrativa da história, cuja força era percebida pelas afirmações de Bill cerca de dez anos depois.

Embora em Brazil Builds, de Goodwin, a singularidade da arquitetura brasileira se 

devesse à sua relação com o meio e ao consequente desenvolvimento de elementos para amainar 

seus efeitos e no estabelecimento de laços com a arquitetura colonial, os conjuntos residenciais 

construídos pelo Estado varguista foram contemplados no livro.  Quando Goodwin vem ao 

Brasil em 1942, o programa de habitação popular dos Institutos de Aposentadoria e Pensões 

já estava iniciado, sendo possível visitar algumas obras, como o Conjunto Residencial de 

Realengo no Rio de Janeiro, o Conjunto Residencial Vila Guiomar em São Paulo, o Conjunto 

Residencial de Olaria, além de outros que estavam em fase de projeto, como o Várzea do 

Carmo em São Paulo de Attílio Correa Lima, obras observadas com interesse pelo americano 

e mencionadas no livro. 9

Os conjuntos residenciais aparecem em Brazil Builds, mas não investidos de sentido, 

e vão, progressivamente, desaparecendo na construção da nossa história da arquitetura, até 

selar-se seu destino com a tese do francês Yves Bruand. Para este, a questão da arquitetura 

brasileira não era social, nem mesmo econômica. O rápido crescimento econômico fez emergir 

uma elite que soube tirar partido dos progressos técnicos da construção civil e os interesses 

públicos ficaram em segundo plano. Neste contexto, seria inútil esperar uma “arquitetura 

voltada para um planejamento global ou vinculado às grandes realizações sociais”.10 A escolha 

de Le Corbusier, por parte dos brasileiros, como o grande mestre seria bastante lógica, já que 

resultante das condicionantes locais de florescimento da arquitetura moderna nacional. As 

preocupações democráticas de Gropius jamais teriam lugar numa sociedade oligárquica e 

rural. Do mesmo modo, o refinamento tecnológico de Mies van der Rohe, baseado na mão-

de-obra especializada e feita com materiais industrializados, seria impossível num país onde 

“nenhum desses princípios poderia ser resolvido satisfatoriamente”.11 Para o autor, a crítica 

de Max Bill seria sem sentido, pois buscava algo na arquitetura brasileira que ela não tinha.12 

O Conjunto do Pedregulho aparece em “Arquitetura contemporânea no Brasil” 

como a exceção, representante do que poderia ter sido a habitação social, embora a regra da 

linguagem formal da arquitetura brasileira. Nele está presente todo o repertório de elementos 

e de soluções que davam o caráter das expressões nacionais:

8 Max Bill, “Report on Brazil”, Architectural Review, 1954. Tradução própria.
9 Philip Goodwin, Brazil Builds, 1943. 
10 Yves Bruand, Arquitetura contemporânea no Brasil, 1991, p.22.
11 Idem, ibdem.
12 Idem, idbem. Nota de rodapé nº17.
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Pedregulho oferece uma síntese brilhante e cuidadosamente elaborada, onde se fundem 
intimamente três elementos de origens distintas: as preocupações funcionais (...), conservam 
seu papel essencial, mas a solução desses problemas agora está ligada à adoção dos princípios 
e da estética de Le Corbusier, corrigida pelo toque brasileiro que lhes souberam dar Lúcio 
Costa e Niemeyer.13 

Mas já se vão vinte anos desde que as pesquisas em história da arquitetura mostraram 

os comprometimentos intelectuais desta visão, ela mesma construtora da arquitetura. Sabe-

se desde o livro “Origens da Habitação Social no Brasil”, de 1998, das muitas facetas da 

produção nacional, as quais incorporaram vivamente a habitação social. Com a Revolução 

de 30 e com ação efetiva a partir do Estado Novo em 1937, o estado varguista toma para si a 

tarefa de construção do “homem novo”, que passava pelas transformações do habitar e pelas 

mudanças de foro doméstico do trabalhador nacional. De um lado, valorizava a família e os 

ideais de constituição nacional, e, de outro, inseria o trabalhador na ordem de progresso e 

reconstrução nacional almejada.  Para atender a este objetivo, foram construídos inúmeros 

conjuntos residenciais pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões, que tinham em seus 

quadros arquitetos vinculados às expressões modernas. 

O grupo de pesquisa “Pioneiros da Habitação Social” levantou e sistematizou 

informações de mais de 300 conjuntos em todo território nacional, num inventário que 

demostra a riqueza da produção, a variedade de soluções e a complexidade da arquitetura e 

do urbanismo modernos brasileiros. Aquilo que se insinuava no livro “Origens da Habitação 

Social no Brasil”, confirmou-se com o aprofundamento dos levantamentos. Os grandes 

esforços de investigação trataram de trazer ao conhecimento a vasta e riquíssima experiência 

habitacional do século XX, coadunadora de pensamento arquitetônico e urbanístico 

moderno com realização estatal. Os mais de 300 conjuntos residenciais construídos pelos 

diversos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPI, IAPB, IAPC, IPASE, IAPETEC), pelo 

Departamento de Habitação Popular do Rio de Janeiro e pela Fundação da Casa Popular, 

foram estudados pelo grupo de pesquisa com informações levantadas e processadas.

Ao longo do inventário evidenciou-se a qualidade das soluções arquitetônicas 

encontradas, sua importância no contexto urbano de várias cidades em todo país, o valor 

afetivo e memorial dos moradores e o quadro de degradação de inúmeros conjuntos 

habitacionais. Ficou patente a necessidade de se criar uma vertente de investigação dos 

conjuntos residenciais enquanto patrimônio cultural, debatendo seu legado para a cidade 

contemporânea, as perspectivas de restauração e gestão, as possibilidades de atribuição de 

valor em face da importância da arquitetura moderna nacional e do crescente interesse por ela 

despertado na historiografia nacional desde os anos 80. No processo de conhecimento desta 

13 Idem, p.225.
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produção pairou de forma muito incômoda a urgente responsabilidade de encaminhamento 

de soluções para o seu estado de abandono e degradação. Era como se o desconhecimento 

historiográfico, até o momento, daquela produção tivesse levado à sua deterioração física. 

Ou seja, o não reconhecimento nas páginas da história da arquitetura brasileira teria 

impossibilitado a atribuição de valor como objetos de cultura, e, por conseguinte, não levou 

a ações efetivas de preservação. 

A patrimonialização impôs-se como o tema desta tese de doutorado, que estuda os 

processos históricos de atribuição de valor à arquitetura moderna e à habitação social no 

Brasil, os conjuntos residenciais como lugares de memória e os desafios relacionados a sua 

preservação em face da teoria do restauro, tendo como perspectiva a compreensão em âmbito 

internacional da constituição e dos debates do patrimônio moderno. 

Este estudo justifica-se para além do valor arquitetônico ou técnico do rico material 

disposto pelo inventário do grupo de pesquisa “Pioneiros da Habitação Social no Brasil”, 

na medida em, apesar dos muitos alargamentos dos conceitos de patrimônio e das suas 

ampliações conceituais, os processos de valoração dos conjuntos residenciais não ganharam 

impulso e interesse. Quer pelo aspecto social, simbólico ou histórico, quer pela lógica da 

arquitetura, não houve, até o momento, ações institucionais de fôlego que tenham enxergado 

nos conjuntos residenciais artefatos de significados memoriais. Os conjuntos residenciais 

modernos construídos entre 1930 e 1964 no Brasil despertaram apenas interesse ocasional. 

Apesar de sua importância histórica e da sua representatividade nas cidades brasileiras, é grande 

a carga negativa construída a seu respeito. Mesmo com os esforços de valorização do moderno, 

a estigmatização e o preconceito persistem. Ainda se vêm os conjuntos produzidos neste 

período como inadequados, feios, descartáveis. Muitos estão degradados, transformados ou 

reutilizados, verdadeira imagem do fracasso do ideal moderno e da inadequação das propostas 

de habitação brasileiras. A gestação de novos modos de morar vinculados ao projeto, a partir 

do Estado Novo, de um novo homem brasileiro, é o pivô das críticas, as quais fragilizam e 

questionam sua própria existência e, logo, sua salvaguarda. 

A não atribuição de valor aos conjuntos residenciais não é isolada das políticas públicas 

brasileiras de preservação da arquitetura moderna, em que a atenção, quando acontece, é 

dada aos exemplares consagrados pela historiografia canônica. Mesmo com o crescimento 

da atribuição de valor às obras da arquitetura e do urbanismo modernos a partir do campo 

do conhecimento acadêmico, houve poucos desdobramentos na proteção jurídica de bens 

culturais desse período, foram tímidas as iniciativas tímidas frente às ações de construção de 

memória e historicização do moderno a partir dos anos 80. Como mostrou Roberto Anderson 

no caso do Estado do Rio de Janeiro, os tombamentos de edificações da arquitetura moderna 

feitos pelo Inepac - Instituto Estadual do Patrimônio Cultural -, não constituem um todo 
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coerente e correspondem a esforços isolados de alguns dirigentes.14 Em síntese, se aumentou 

o conhecimento, não cresceram as proteções. 

As críticas endereçadas aos conjuntos residenciais, ao afirmarem a inadequação dos 

mesmos, retiraram seus significados históricos e estéticos. O valor testemunhal é pouco 

utilizado, prevalecendo os critérios estéticos e estilísticos que historicamente informaram a 

prática do patrimônio no Brasil. Se internacionalmente a valorização da herança material 

do movimento moderno cresceu nos anos 60 e 70 com a ampliação cada vez maior do que 

é considerado patrimônio histórico a salvaguardar,15 no Brasil, as proteções ao moderno 

acompanharão as práticas estabelecidas desde os anos 30. Elas são evidências da aproximação 

teórica, prática e, acima de tudo, afetiva para com os arquitetos modernos, relacionando-se 

com a continuidade dos parâmetros estéticos e estilísticos do patrimônio nacional. 

A hipótese desse trabalho é a de que não se consegue atribuir valor aos bens imóveis 

do período moderno e, sobretudo, àqueles de fora da história consagrada, como são os 

conjuntos residenciais, em decorrência da configuração histórica do patrimônio no País. A 

identidade patrimonial está profundamente atrelada às principais figuras do modernismo, o 

que dificulta assumi-los como passado. A arquitetura moderna é preservada na lógica da sua 

materialidade tal como consagrada pela historiografia. A proximidade entre a instituição de 

patrimônio nacional, o Iphan, e os protagonistas do movimento moderno em arquitetura 

aliou patrimônio e escrita da história, fazendo com que prevalecessem na seleção de bens 

históricos, artísticos ou culturais, os cânones técnicos construídos pelos arquitetos. 

A problemática da arquitetura moderna enquanto patrimônio construído, a qual 

atinge diretamente os conjuntos residenciais aqui discutidos, está envolvida nos dilemas da 

história da preservação no Brasil que teve como pensadores e articuladores intelectuais do 

modernismo como Rodrigo Melo Franco de Andrade, Lucio Costa, Carlos Drummond de 

Andrade, Carlos Leão e Alcides da Rocha Miranda. O patrimônio está ainda hoje marcado 

por concepções de identidade nacional ancoradas no período colonial, cuja essência máxima 

estaria representada em cidades como Ouro Preto, Paraty e Olinda. Para Lucio Costa, chefe 

do Departamento de Estudos de Tombamento do Iphan por cerca de 30 anos, a arquitetura 

daria concretude à nação.16

Os conjuntos residenciais estão obscurecidos pelas práticas de patrimônio calcadas 

na estética, no privilégio às áreas centrais das cidades e na excepcionalidade das obras, e, 

portanto, não puderam ser alvo de estudo adequado no que se refere à sua preservação, à 

sua permanência e a seu papel nas cidades contemporâneas. Soma-se a isso as intervenções, 

sobretudo dos anos 90, em cidades históricas brasileiras que visaram o seu consumo visual, 

14 Roberto Anderson, “Desafios da Gestão do Patrimônio no Rio de Janeiro”, 2010.
15 Para Choay, é quando se transpõe o muro da industrialização e anexam-se à prática do patrimônio edifícios da 
segunda metade do século XIX e do século XX Françoise Choay, A alegoria do patrimônio, 2001, p. 209.
16 Márcia Chuva, “Fundando a nação: a representação de um Brasil barroco, moderno e civilizado”, 2003. 
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envolvendo o enobrecimento e uso como produto. A apropriação cenográfica dos espaços 

urbanos desconsiderou as práticas de preservação calcadas na historiografia da cultura, as quais 

criaram “as bases para o reconhecimento da história de cada localidade, independentemente 

do julgamento de suas características arquitetônicas, visuais, estéticas ou estilísticas.”17 

Como mostra Françoise Choay, tornaram-se comuns reconstituições históricas 

ou fantasiosas visando apresentar o monumento como um espetáculo, ou seja, animá-lo 

culturalmente. Tira-se o edifício da sua própria inércia, para torná-lo mais consumível. Os 

bens culturais aproximam-se da ideia de mercadoria e são associados ao poder e ao status. 

Assiste-se à estetização da arquitetura e do patrimônio, próprio ao consumo. Esse é o aspecto 

que atinge particularmente a preservação da arquitetura moderna e os conjuntos residenciais. 

Frequentes são as argumentações que os tacham de terem pouco ou nenhum apelo estético. 

Entendemos que as práticas de patrimônio são resultado de uma seleção diante de objetivos e 

projetos específicos. Nunca são atos desinteressados, dependem do ponto de vista da seleção, 

do significado que se deseja atribuir.

Pensar em preservar a cultura material do século XX, portanto, implica em construir 

argumentações que as signifiquem, atribuam valor, confiram importância e assegurem a 

perpetuação às gerações futuras. Este é o objetivo desta tese de doutorado, que pretende 

analisar, sob o aspecto da preservação, os conjuntos residenciais modernos construídos no 

Brasil entre 1930 e 1964. Para tanto, dividimos o trabalho em três partes, nas quais tentaremos 

compreender a arquitetura moderna enquanto patrimônio em âmbito internacional e no 

Brasil, as aproximações possíveis entre patrimônio cultural e habitação social tal como 

historicamente constituídas no país, as políticas de preservação e restauração de conjuntos 

residenciais na Europa, os desafios de preservação dos conjuntos residenciais modernos no 

Brasil, com atenção particular ao Conjunto Residencial do Pedregulho. 

A Parte I - Moderno é Patrimônio, divide-se em três capítulos, nos quais se discorre 

sobre a patrimonialização da arquitetura em âmbito internacional e nacional (nas esferas 

federal e estadual) e mostramos como na trajetória do patrimônio nacional se constrói o 

não lugar dos conjuntos residenciais no patrimônio cultural. No Capítulo 1, discute-se 

como, desde muito cedo, por iniciativa primeira dos grandes mestres do movimento como 

Le Corbusier, houve a preocupação com a manutenção físicas de sua arquitetura, e como 

nos anos 80 e início dos anos 90 por ação de instituições como UNESCO, ICOMOS e 

Docomomo a arquitetura moderna ganha destaque, discutida e protegida como patrimônio. 

No Capítulo 2 e 3 tratamos de discorrer sobre como a arquitetura moderna entrelaça-se na 

história das políticas de preservação no Brasil. Para tanto, utilizamos como fontes primárias 

os processos de tombamento de bens da arquitetura moderna realizados pelo Iphan e pelos 

17 Lia Motta, “A apropriação do patrimônio urbano: do estético-estilístico nacional ao consumo visual global” 
2000, p. 259.
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órgãos estaduais de patrimônio de São Paulo, Condephaat, e do Rio de Janeiro, Inepac, de 

modo a compreender como ao longo da trajetória oficial de preservação no Brasil (de 1937 

ao presente) o moderno foi investido de significado. Mostramos os entrelaçamentos entre 

a escrita da história da arquitetura e as práticas de preservação, e como os tombamentos de 

bens imóveis modernos foram, em muitos momentos, operativos. Por meio do levantamento 

nos periódicos de arquitetura dos anos 80, Projeto (de 1979 a 1992) e AU (de 1985-1992), 

das publicações especializadas e dos tombamentos, debatemos a construção de memória da 

arquitetura moderna no Brasil, feita nos anos 80, a qual, ao reiterar visões canônicas, excluía 

a habitação social.  

A Parte II - Habitação e Patrimônio debate as relações possíveis entre habitação 

para os trabalhadores e o patrimônio. Mostramos no Capítulo 4 como os alargamentos 

dos conceitos de preservação postos pelas cartas patrimoniais e a ampliação do universo a 

salvaguardar possibilitaram a consideração da moradia popular, quer como parte essencial 

da identidade dos lugares, quer como possiblidade de manutenção física de sítios urbanos. 

Apresentamos como no Brasil os conceitos de diversidade cultural e de patrimônio ambiental 

urbano no final dos anos 70 e início dos anos 80, discutidos no âmbito do Condephaat e do 

Inepac, se desdobraram em ações de aproximação entre o Iphan e o BNH, no Projeto Olinda. 

No Capítulo 5, apresentamos os tombamentos de habitações de caráter histórico feitos no 

Brasil, as vilas operárias, fruto das perspectivas alargadas de patrimônio e do entendimento 

dos bens materiais como documentos de cultura. Os estudos e processos de tombamento 

foram tomados como fontes primárias e pesquisados nos arquivos do Condephaat e do Iphan. 

No Capítulo 6, apresentamos as debates historiográficos sobre a habitação social moderna 

no Brasil e os tombamentos de conjuntos residenciais já realizadas (conjuntos residenciais da 

Lagoinha e de Passo d’Areia), ambos em esfera municipal e motivados por interesse primeiro 

do planejamento urbano. 

A Parte III - Habitar o Patrimônio Moderno é dedicada ao estudo dos aspectos 

materiais da preservação de conjuntos residenciais, começando, no Capítulo 7, com a 

apresentação de caso internacionais, visando o quadro mais abrangente das realizações, sendo 

a Europa Central e Oriental rica em exemplos. No Capítulo 8, tratamos de apresentar as 

premissas teóricas da restauração da arquitetura moderna e a necessidade de estudar caso a 

caso e detalhadamente os problemas dos conjuntos residenciais. Tendo como fonte o exaustivo 

material do inventário do grupo de pesquisa “Pioneiros da Habitação Social”, arrolamos os 

temas comuns à sua preservação, de modo a compor quadro complexo do tema. Finalmente, 

no último capítulo, nos debruçamos na trajetória do Conjunto Residencial do Pedregulho. A 

obra e a sua história, da idealização à construção e ao presente, mostraram como a consagração 

pela historiografia se deu em paralelo a inúmeras dificuldades de efetivação do conjunto em 

sua completude e de manutenção durante o período de existência do DHP e, sobretudo, após 
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a sua extinção em 1962. Se, por um lado, o poder do Pedregulho como ícone da arquitetura 

persiste na história da arquitetura, por outro ele se mostra vivo no afeto dos habitantes, 

na qualidade dos espaços de uso comum e na organização interna das casas. Há décadas 

abandonado pelo poder público, que se aproximou do conjunto em obras desastrosas, o 

Pedregulho ressente-se também dos cuidados mais atenciosos de seus moradores, que, por 

dificuldades de assumirem sua gestão, não equacionam problemas mais cotidianos como 

o lixo. No foro familiar, cada um dá suas próprias soluções para a troca de esquadrias, a 

substituição dos cobogós quebrados, a falta de lavanderia, a ampliação da cozinha, entre 

outros. Encaminhamentos que na maior parte das vezes afetam o todo. A solução para os 

problemas do coletivo como a segurança, falta de garagens que levam a construções ilegais e 

o uso do clube são postergadas. Enfim, um quadro amplo de desafios que revelam os imensos 

desafios à patrimonialização dos conjuntos residenciais. 

É na compreensão do universo do patrimônio e da preservação onde há muito a 

ser conquistado, conceituado e viabilizado, segundo a concepção de patrimônio presente na 

Constituição Federal de 1988, que se estruturou a presente tese de doutorado. Entender os 

conjuntos como herança arquitetônica e urbanística do processo de industrialização, parte da 

paisagem construída de nossas cidades e página importante da história da habitação social no 

Brasil, que se coloca em perspectiva tais habitações, na busca das tensões internas, externas, 

históricas e atuais para sua perpetuação.  







Aqui no número 24 da rue Nungesser et Coli (e até no 34 da Sèvres, em um porão), 
tenho arquivos substanciais de todo tipo: desenhos, escritos, notas, diários de viagem, álbuns etc. 
Não quero nenhum arruaceiro saqueando alegremente aquilo tudo e destruindo séries cujo valor 
depende de sua completude.

Ou seja, teremos que dar uma olhada nos meus arquivos de modo a aproveitá-los ao 
máximo (vendê-los, dá-los a pessoas, instituições ou museus). Conclusão: o objetivo desta carta é 
botar você para pensar e lhe pedir – quando chegar a hora – para tomar posse imediata, ou melhor, 
controle imediato dos meus arquivos, de modo a protegê-los de dispersão indevida.   

Trecho de carta de Le Corbusier a Jean-Jacques Duval em 1949

A existência de Brasília é, ainda, testemunho da nossa força viva latente. (...) E a autonomia 
e não vassalagem do seu urbanismo e da sua arquitetura foram mundialmente reconhecidos pela 
UNESCO, ao transformar tão jovem cidade em Patrimônio da Humanidade, - prova de que 
trilhamos o caminho certo. 

Lucio Costa em carta a Ítalo Campofiorito em 1990

 MODERNO É PATRIMÔNIO
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Em janeiro de 2006, o governo de Berlim encaminhou à UNESCO uma listagem 

de seis conjuntos residenciais para serem reconhecidos como patrimônio da humanidade. 

Construídos entre 1913 e 1930 e de autoria de arquitetos como Bruno Taut, Hans 

Scharoun e Mart Stam, eram parte do projeto de ação de Martin Wagner à frente do 

programa de planejamento urbano de Berlim.1 A iniciativa significou a possibilidade de 

serem chamadas de patrimônio mundial edificações que até pouco tempo eram vistas 

com reservas no campo da preservação, sendo desconsiderados seus valores históricos 

ou estéticos. O pedido de reconhecimento confere importância a uma das facetas 

fundamentais e polêmicas do movimento moderno: a transformação da sociedade por 

meio das mudanças espaciais. 

O processo, que transcorreu com rapidez, elegeu os conjuntos residenciais de Berlim 

como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 2008.2 O interesse pelas obras de 

habitação alemãs e a arquitetura moderna faz parte do escopo de trabalho da UNESCO o qual 

inclui a arquitetura moderna e está no contexto das políticas de preservação das expressões 

edificadas do século XX que ocorrem de maneira mais sistemática desde os anos 90. 

O legado do moderno e sua construção de memória, contudo, vem ocorrendo há 

algum tempo em âmbito internacional por ações muito variadas como a proteção por lei, 

a restauração, a historiografia e até pelos trabalhos dos protagonistas do movimento, como 

Frank Lloyd Wright e Le Corbusier que se empenharam pessoalmente na manutenção 

física de suas obras emblemáticas. As fotos do edifício da Bauhaus e da Villa Savoye, no 

livro de Benévolo “História da Arquitetura Moderna”, dos anos 50, chocaram pela crueza 

de sua verdade. Diferentemente dos outros autores que repetiam as imagens dos edifícios 

à época de sua inauguração, Benévolo trazia os ícones da arquitetura desgastados pelo 

tempo, pelo abandono e pelos maus-tratos. Para o autor, não se tratava exatamente de 

apelo em favor da sua recuperação, mas de mostrar o papel da arquitetura na transformação 

da sociedade. O livro de Benévolo, escrito para dar coesão e unidade ao movimento 

moderno no pós-guerra, tomava-o como fato irreversível e incontornável. Seu método 

propunha uma história que abarcava os aspectos econômicos, sociais e políticos, que 

aliados aos novos materiais e aos questionamentos intelectuais, fazia surgir nova síntese 

1 Simone de Mello, “Arquitetura operária para o mundo”, s/d.
2 Federal State of  Berlin, Housing Estates in the Berlin Modern Style. Nomination for inscription on the UNESCO World Heritage 
List, 2006.

Patrimonialização da arquitetura 
e do urbanismo modernos1.
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arquitetônica. Só era possível pensar naqueles objetos na sua própria essência; era ela que 

mantinha os edifícios.3 A degradação física daqueles objetos provava a articulação entre 

a forma e o conceito: 

(...) os produtos arquitetônicos valem em relação à vida que se desenvolve dentro deles 
e não duram como objetos da natureza, independentemente dos homens, devendo ser 
feitos para durar com operações adequadas. Por esta razão, agora que a primitiva vida 
se diluiu e que a obra se reduziu a um lamentável amontoado de paredes e de portas 
desconjuntadas, a rigor a Bauhaus não mais existe; não é uma ruína, como os restos de 
edifícios da Antiguidade, e não tem nenhum fascínio físico. A comoção que sua visão 
suscita é de ordem histórica e de reflexão, tal como a que se sente diante de um objeto que 
pertenceu a um grande homem.4

A Bauhaus não existia mais; as imagens eram contundentes quanto ao envelhecimento 

dos edifícios e o texto de Benévolo reafirmava seu passado. 

3 Panayotis Tournikiotis, The historiography of  modern architecture, 1999, pp.87-91.
4 Leonardo Benévolo, História da arquitetura moderna, 1998, p.416.

1. 2. Sede da Bauhaus em Dessau, anos 50, publicada no livro “História da Arquitetura Moderna” de 
Leonardo Benévolo.
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No entanto, não se aceitou com naturalidade a decadência física das construções icônicas 

do moderno como a Bauhaus e a Villa Savoye, expostas sem exceção em todos manuais de 

arquitetura do século XX. Não parece ser fortuito que esses estarão dentre os primeiros edifícios 

envolvidos em processos de atribuição de valor e restauração com repercussões internacionais.

Para o “salvamento” da Villa Savoye processou-se verdadeira cruzada corbusiana. Seu 

processo de perpetuação às gerações futuras envolveu a manutenção física do edifício como 

documento de determinada construção da história da arquitetura tal como desejavam Le 

Corbusier, alguns críticos e os seguidores conquistados ao longo do tempo e ao redor do 

mundo. O processo de musealização da Villa foi a manifestação material da historicização 

do moderno no final dos anos 50 e início dos anos 60 e seu papel de “lugar de memória” 

contribuiu para a transformação do conceito de monumento histórico na França.5

A obra, elevada a um papel icônico e sacrosanto, desde o livro de Giedion “Espaço, 

tempo e arquitetura”, entrou em decadência pouco tempo após a sua construção, sendo 

abandonada pela família em 1938. Durante a Segunda Guerra Mundial foi ocupada por 

tropas e depois serviu como celeiro da propriedade da Sra. Savoye que continuava a morar 

próximo ao local e cultivava as terras. Em 1958, após duras negociações com a prefeitura, 

a casa foi transformada em escola secundária numa adaptação desrespeitosa e interferente. 

Avisado pela Sra. Savoye do ocorrido, Le Corbusier imediatamente escreveu a Giedion e a 

Sert que iniciaram campanha internacional de pressão direcionada ao Ministro da Cultura da 

França André Malraux e de arrecadação de fundos para a restauração.6

5 Kevin Murphy, “The Villa Savoye and the modernist historic monument”, 2002, p.69.
6 Idem.

3. Villa Savoye publicada em “Espaço, tempo e 
arquitetura” de Giedion.

5. Villa Savoye restaurada. 4. Villa Savoye em estado de degradação.
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A ideia de edifício moderno ser chamado de histórico era novidade. Seus precedentes na 

Europa e nos Estados Unidos eram a Robie House, de Wright e a Weissenhof Siedlungen, recém-

protegidas por lei em seus países. O primeiro edifício do século XX a ser declarado patrimônio 

nacional na França foi o Teatro Champs-Elysées, em 1957. Dois anos depois, a campanha 

pela preservação da Villa Savoye, liderada pelos americanos, fez com que André Malraux desse 

atenção à arquitetura moderna e solicitasse a realização de inventários sistemáticos. Ao mesmo 

tempo, ajustes administrativos foram feitos para a inclusão de construções contemporâneas no 

patrimônio nacional. A argumentação elaborada afirmava que do mesmo modo que o gótico 

medieval representava a identidade francesa, o modernismo era contribuição fundamental 

do país ao desenvolvimento do movimento ao longo do século XX para além dos limites da 

França. A Villa Savoye como monumento histórico seria aquilo que os inúmeros visitantes de 

várias partes do mundo procuravam: manifesto de arquitetura do morar.7

Durante as negociações para a transformação da casa em museu e depois para a sua 

restauração, Le Corbusier teve papel ativo, embora impedido de realizar o projeto por razões 

burocráticas. A sua morte, em 1965, trouxe novo fôlego para a questão e uma onda de interesse 

pela obra, finalmente transformada em monumento histórico, em dezembro de 1965, e, 

dois anos depois, apropriada pelo Ministério da Cultura para a transformação em museu. 

A exposição do MoMa de Nova York, “Destruction by neglect”, e a publicação em várias 

revistas especializadas ao redor do mundo agora, mais do que nunca, chamavam a atenção 

para o estado de conservação da casa já mostrado por Benévolo, e a elevavam definitivamente 

à condição de manifesto e monumento do moderno.8 

Ao mesmo tempo em que valorizava a obra de Le Corbusier, a historiografia dava novas 

interpretações ao fenômeno da arquitetura moderna, informada por pontos de vista diferentes 

daqueles de Giedion. Para autores como Reyner Banham, cujo livro “Teoria e projeto na 

primeira idade da máquina” marcou o pensamento crítico que se segue até hoje, o moderno 

era visto como morto e acabado.9 A percepção de passado, de fenômeno superado, processada 

pela historiografia dos anos 60 marcou a crítica ao movimento moderno e, na contramão, 

engendrou a preocupação com a memória do moderno. Crítica e construção de memória 

aconteceram juntas e levaram a ações de preservação em diversos países. Logo, as críticas ao 

movimento moderno fomentaram o interesse por sua preservação. Em certa medida, isto foi 

possibilitado pelo conjunto de importantes mudanças no campo do patrimônio nos anos 60 

e 70, as quais tornaram os objetos mais diversificados. É no crescente processo de valorização 

do que se poderia patrimonializar que a arquitetura do movimento moderno aparece como a 

legítima representante do século XX, cada vez mais ameaçada pelos duros ataques. 

Como mostrou José Tavares Lira,10 a ideia da história a serviço do projeto é anterior 

ao século XX e, historicamente, a crítica da arquitetura foi comumente operativa e atendeu 

7 Idem.
8 Idem.
9 Panayotis Tournikiotis, Op. Cit., p.151.
10 José Tavares Correia de Lira, “Arquitetura, historiografia e crítica operativa nos anos 1960”, 2010.
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a propósitos práticos. Desde os primeiros historiadores da arquitetura moderna, ainda nos 

anos 20, que o caráter operativo da história se fez sentir. A geração de historiadores da arte 

de Nicolaus Pevsner, Kaufmann e, sobretudo, Siegfried Giedion (o que mais se apoiou no 

conceito de história comprometida com a causa contemporânea) imbuiu-se do projeto de 

provar a legitimidade histórica do movimento moderno através da construção de genealogias 

próprias e muito particulares. Para Tournikiotis, a tradição de estudos da história da arquitetura 

apoiados em propósitos práticos permaneceu até os anos 50 quando as crescentes incertezas 

quanto ao movimento moderno botaram em questão as genealogias e interpretações propostas 

por Pevsner e Giedion, seguidos por Bruno Zevi e Benévolo, que assumiram o moderno 

como fato que precisava ser disseminado e confirmado.11 

Foi Tafuri quem chamou a atenção para a instrumentalização da história da arquitetura 

feita pelos historiadores do movimento moderno, cujos investimentos no futuro foram pesados. 

Comungando dos mesmos preceitos dos arquitetos modernos, os historiadores utilizaram-se 

dos meios da história para prolongar a prática. Mesmo não projetando edifícios, como faziam 

os arquitetos do Iphan, historiadores como Giedion, Pevsner ou Zevi, legitimavam, por meio 

da autoridade própria e do fazer da história, o percurso e a lógica temporal das obras do século 

XX.12 Jean Louis Cohen utiliza conceitos de Gramsci para definir o papel dos historiadores 

do movimento moderno, os quais seriam intelectuais orgânicos. Próximos e engajados como 

os chamados projetistas, sobretudo no pós-guerra, os historiadores constituíram narrativas 

históricas sensibilizadas e mobilizadas pela fundação do movimento moderno, donde 

imperava a noção de “história operativa”.13 

Como mostrou Cláudia Carvalho14, o artigo “The heroic period of modern 

architecture” para a “Architectural Design”, foi uma das primeiras tentativas de listagem de 

edifícios modernos de interesse à preservação em escala mais ampla, publicado em 1965 por 

iniciativa do casal Smithson. Na publicação foram arrolados inúmeros edifícios construídos 

entre 1910 e 1929 que representavam as bases da geração atual. O trabalho de pesquisa e 

documentação foi realizado em 1955 e 1956, e incluiu edifícios e objetos construídos entre 

1910 até 1937, chamado de período heróico. Para a seleção foram escolhidas as imagens mais 

emblemáticas das obras, não importando mostrá-las em seu estado atual.15 

Dois anos após, em 1967, as obras foram revisitadas e transformadas em relíquias, 

ou “Heroic Relics”, como no título do novo artigo dos Smithsons onde apresentavam-se 

os edifícios anteriormente identificados em seu estado atual. Apareceram com as marcas da 

passagem do tempo, as obras do movimento De Stijl, da vanguarda russa, as primeiras obras de 

Le Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe, Giuseppe Terragni, Sert e a Weissenhof Siedlung.16 

11 Panayotis Tournikiotis, The historiography of  modern architecture, 1999.
12 Andrew Leach, “Criticalidade e operatividade”, mar. 2011, p. 31.
13 Jean-Louis Cohen, “Da afirmação ideológica à história profissional”, mar. 2011, pp.45-46.
14 Claudia Rodrigues Carvalho, Preservação da arquitetura moderna, 2005, p.7.
15 Alison & Peter Smithson, “The heroic period of  modern architecture”, dezembro 1965, pp.590-630.
16 Alison e Peter Smithson, “Heroic Relics”, dezembro 1967, pp.543-564.
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6. Página do artigo “The heroic period of modern 
architecture” de 1965, vendo-se a Sede da Bauhaus 
em Dessau.

7. Bauhaus em Dessau no artigo dos Smithsons 
de 1967.

8.  Weissenhof Siedlung no artigo de 1965 dos 
Smithsons.

9. Weissenhof Siedlung em 1967, conforme 
publicada no artigo “Heroic Relics” dos Smithsons 
para a Architectural Design.
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Para os autores do artigo, as relíquias do moderno despertavam interesse porque 

representavam certezas. Elas eram as marcas indestrutíveis do mundo em destruição. Apesar 

das modificações, a autoridade se mantinha, e por isso eram importantes documentos 

históricos. E afirmavam: 

Esses edifícios são fiéis à realidade dos arquitetos de seu tempo. 17

As ações mais efetivas de reconhecimento e atribuição de valor foram pouco a pouco 

ganhando espaço, ainda que até os anos 80 as iniciativas de preservação da arquitetura 

moderna ocorressem de modo disperso e pouco articulado.18 Algumas das obras ícones 

do moderno tiveram processos de restauração ou mesmo reconstrução, como o polêmico 

pavilhão de Mies van der Rohe, em Barcelona, aventado pela primeira vez em 1954 por Oriol 

Bohigas e efetivado em 1980.19 Outros exemplos pioneiros de intervenções em obras do 

século XX são o Asilo Santo Elia de Guiseppe Terragni em Como, Itália, restaurado em 1968 

e novamente entre 1982 e 1984 e a Casa Tugendhat de Mies em Brno, na Tchecoslováquia, 

também restaurada nos anos 80, ainda no governo socialista.20

A restauração da Bauhaus, cuja primeira tentativa ocorreu em 1964 e ganhou fôlego 

em 1976, no aniversário de 50 anos da escola, marcou o reconhecimento do moderno. A obra 

enfrentou os desafios dos anos de destruição pela guerra e pelo abandono, durante os quais 

sérios danos aconteceram. Cabe mencionar que na restauração foram propostas correções 

de diversos detalhes técnicos e a recomposição do pano de vidro do pavilhão de aulas em 

alumínio, em substituição ao original de ferro.

No âmbito norteamericano, a Robie House, de Frank Lloyd Wright, em Chicago, 

já havia despertado interesse à preservação desde 1957, quando escapou da demolição pelo 

movimento da comunidade, o que levou à fundação da Chicago Landmark Comission, cuja 

primeira proteção por lei foi a casa de Wright. Esta consciência precoce de patrimônio 

wrightiano tem raízes na ação do próprio arquiteto, o qual criou, em 1932, a Taliesin Felowship 

com o objetivo de transmitir os ensinamentos de arquitetos e preparar os alunos para o reparo 

e a remodelação das suas obras. Quanto à Robie House, em 1997 a Frank Lloyd Wright 
Preservation Trust passou a cuidar do edifício, fazendo obras de restauração e reconstrução, 

principalmente no seu interior e no nível inferior. As obras de restauração da parte externa da 

casa foram finalizadas em 2003, e seguem os trabalhos no seu interior buscando retornar o 

edifício a seu estado original de 1910, agora sob a forma de museu.21 

17 Idem, p.543. Tradução própria. 
18 Theodore Prudon, “Preservation of  modern architecture”, 2008, p. 10.
19 Fernando Ramos, Christian Cirici, Ignasi Sola-Morales, “Reconstruction of  the German Pavilion in Barcelona (Mies van der 
Rohe, 1929)”, 1991, p. 261-265. Sobre a reconstrução de obras do movimento moderno ver Ascención Hernandez Martinez, 
“La clonación arquitectónica y el retorno del aura: la fetichización de la arquitectura contemporânea”, 2007, pp.97-118.
20 Emilio Terragni, “Restoration of  the Sant’Elia School in Como (Giuseppe Terragni, 1936-37)”, 1991, p.257-260; 
Jan Sapák, “Reconstruction of  the Tugendhat house (Mies vans der Rohe, 1930)”, 1991, p.266-268. 
21 Theodore Prudon, Op. cit., 2008, pp.17-18. http://gowright.org/research/wright-robie-house.html
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Assim como Wright, também Le Corbusier trabalhou pessoalmente na criação de 

uma fundação que pudesse constituir a memória de suas ideias, obras, projetos e escritos. Por 

cerca de 15 anos antes de sua morte buscou formalizar a instituição, deixando em 1960 todos 

seus bens para a chamada Fundação Le Corbusier:

Aqui declaro, para qualquer eventualidade, que deixo tudo o que possuo para uma entidade 
administrativa, a “Fundação Le Corbusier”, ou qualquer outra forma significativa, que 
deverá se tornar uma entidade spiritual, ou seja, uma continuação do esforço de uma 
vida inteira.22 

Os imóveis de propriedade de Le Corbusier foram transformados em lugares de 

memória tão logo a fundação efetivamente passou a funcionar após sua morte, em 1965. 

Nos anos 70, as Villas La Roche e Jeanneret de Le Corbusier e Pierre Jeanneret tornaram-

se sede da Fundação e, no mesmo período, o apartamento e estúdio de Le Corbusier, em 

Paris, foi declarado patrimônio nacional francês. A restauração de seu apartamento em 1987, 

por ocasião da efeméride de seu centenário, pela Fundação e pelo Serviço de Monumentos 

Históricos da França, colocou grandes desafios à restauração do moderno. O apartamento, 

após anos fechado e com manutenção precária, apresentava vários problemas que se somavam 

às transformações realizadas pelo próprio autor ao longo do tempo.23 

Neste contexto, a construção de memória da arquitetura do século XX nas ações 

iniciais de salvaguarda que aconteceram tão logo sua historicidade se insinuou contou com 

22 http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx
23 Roger Aujame, “The rehabilitation of  the apartment and studio of  Le Corbusier in Paris”, 1991, p.300-305; 
Ascención Hernandez Martinez, Op. Cit., 2007, pp.106-111.

10. 11. 12. Trecho da fachada do bloco de aulas da Bauhaus em 1926, 1946, 1975, respectivamente.
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ajuda direta dos protagonistas do movimento moderno que envidaram muitos esforços para 

que ela saísse a vencedora e a representante do novecentos. O sentido de heroico e genuíno 

foi muitas vezes reiterado, como numa batalha constante, agora a ser vencida contra o tempo 

e as intempéries, e, sobretudo, contra o esquecimento. 

A habitação social e as formas de renovação da sociedade pelo habitar serão também 

patrimonializadas nas primeiras políticas de salvaguarda. Afinal, eram o cerne das ideias 

do moderno, conforme indicava a historiografia. Será principalmente na Alemanha que as 

políticas mais importantes de proteção por lei e restauração acontecerão. Os edifícios de 

habitação de interesse social figuraram na agenda da preservação do patrimônio moderno 

desde as primeiras intenções, incidindo sobre as manifestações pioneiras dos anos 20 e 30, 

cujo exemplo principal é a Weissenhof Siedlung. 

Os desdobramentos da habitação social do pós-guerra e a massificação do habitar 

nos anos 60 e 70, principalmente nos países do bloco socialista, foram alvos preferenciais 

da crítica à arquitetura e ao urbanismo modernos. Seria no âmbito do morar, central para 

os argumentos do movimento moderno desde o primeiro CIAM, que os questionamentos 

foram elaborados a partir dos anos 50 por grupos como o Team X e os Situacionistas. O 

corpo teórico que formulou as críticas avolumou-se com os movimentos culturalistas e pós-

modernos dos anos 60. Jane Jacobs, Robert Venturi e Aldo Rossi acusavam o modernismo 

de ser indiferente às tradições da arquitetura e dos contextos particulares. Ou seja, ao 

ignorar as especificidades locais, criava espaços pouco relacionados às práticas cotidianas 

de onde se instalava.24

A morte do movimento moderno chegou a ser anunciada por Charles Jencks 

exatamente com a demolição de nada menos que um conjunto residencial, símbolo da 

incapacidade do moderno de produzir lugares habitáveis. Vale reproduzir o já muitas vezes 

citado trecho de Jencks:

Felizmente, podemos datar a morte da arquitetura moderna em um momento preciso no 
tempo. À diferença da morte jurídica de uma pessoa, que vem se tornando um complexo 
assunto de ondas cerebrais versus batimentos cardíacos, a arquitetura moderna extinguiu-
se em surdina. (...) A arquitetura moderna morreu em St. Louis, Missouri, no dia 15 de 
julho de 1972, às 3:32 p.m. (ou por aí), quando o infame projeto Pruitt-Igoe, ou melhor, 
vários de seus blocos, receberam o ‘coup de grâce’ com dinamite.25

Se alguns dos grandes conjuntos habitacionais dos anos 60 e 70 não sobreviveram 

ao tempo e aos processos contínuos de construção, demolição e transformação das cidades, 

as principais obras icônicas de habitação social dos anos 20 e 30 chegaram ao século XXI. A 

24 Paola B. Jacques, “A participação comunitária na cidade contemporânea”, 2004.
25 Charles Jencks, The language of  post-modern architecture, 1978, p.9. Tradução própria.
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habitação social foi entendida como herança fundamental deste período e incitou ações de 

preservação, dentre as quais a da Weissenhof Siedlung, sobre a qual trataremos mais adiante.26

Na virada da década de 80 para 90, a discussão do patrimônio moderno ganha novo 

vulto e respaldo institucional, em parte porque muitas obras estavam descaracterizadas 

ou ameaçadas de destruição.27 Outra razão parece estar fincada no que o historiador Eric 

Hobsbawn apontou para o mal estar do fim do século XX. O século de tantas transformações 

que havia começado com a Primeira Guerra Mundial e o colapso da civilização ocidental 

do século XX, chegava ao final com o desmoronamento do socialismo soviético. Os últimos 

anos da década de 80 e o início de 90 viveram sob o impacto das consequências bastante 

negativas de crise global ou universal, e o mundo capitalista enfrentou os problemas de ordem 

econômica, social e política. O papel do passado e da seleção da sua herança ganhou lugar 

importante. O que e como herdar da velha sociedade era enfrentado em meio ao abalo das 

crenças de tão conturbado e revolucionário século que se punha fim.28

 Sistematização das ações: Docomomo, Icomos e UNESCO

A criação do Docomomo no final da década de 80 é o marco fundamental na 

sistematização do interesse e das ações pela preservação da arquitetura moderna. Com o 

Docomomo, acrônimo para “International Working Party for Documentation and Conservation 
of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement”, as obras já realizadas 

vieram a público mais amplo e ganharam visibilidade. A elas se agregaram muitos novos 

interessados no legado do moderno como arquitetos e historiadores da arquitetura numa 

rede que, assim como o movimento moderno, se espraiou para muitos cantos do mundo, 

internacionalizando-se rapidamente. 

O Docomomo foi estabelecido em 1988 por grupo de estudiosos europeus mobilizados 

pela conservação da arquitetura moderna. O interesse partiu em meados da década de 80 de 

pesquisadores da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Eindhoven, Holanda, ao realizarem 

trabalho sobre a preservação do moderno para a Netherlands Department of Conservation. 
Analisando as restaurações já transcorridas como a Bauhaus e a Weissenhof Siedlung e o estado 

de decadência e abandono em que se encontravam muitas obras europeias, verificaram que o 

tema era tão vasto e internacional como o movimento moderno. O contato de especialistas 

com experiências práticas poderia estabelecer plataforma de trocas e debates sobre temas afins. 

Hubert-Jan Henket e Wessel de Jonge, respectivamente presidente e secretário do Docomomo 

por 14 anos, formaram o grupo congregando conhecidos. Rapidamente o interesse se espraiou e 

na primeira conferência, em 1990, em Eindhoven, compareceram representantes de 13 países.29 

26 Theodore Prudon, Op. cit., 2008, p. 9 e 522.
27 Theodore Prudon, Op. cit., 2008.
28 Eric Hobsbawn, Era dos Extremos, o breve século XX, 1995, Introdução.
29 Sobre a história do Docomomo ver  Journal n.27, The History of  DOCOMOMO, junho 2002. 
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Organizada de maneira progressiva e sempre buscando manter-se pouco burocrática, 

a organização não-governamental Docomomo cresceu enormemente, agregando hoje mais 

de cinquenta países em todos os continentes com forte presença americana e europeia. A 

decisão de olhar o passado e o futuro na mesma chave permitiu que arquitetos interessados 

no moderno como inspiração para obras novas e que historiadores da arquitetura que viam 

na arquitetura moderna fonte de estudo pudessem conversar. As paixões pelo moderno foram 

mobilizadas fazendo ecoar na aurora do século XXI o trabalho memorial da historiografia e 

dos arquitetos modernos para perpetuação de seus ideais e projetos. Após anos de sistemáticas 

críticas, o moderno tinha um fórum de defesa. A Carta de Eindhoven assinada na primeira 

conferência, em 1990, dava os caminhos dos trabalhos, a saber:

1. Trazer a público a importância do Movimento Moderno; 
2. Identificar e promover o registro das construções do Movimento    
Moderno, o que inclui cadastro, desenhos, fotografias, arquivos e outras   
formas de documentação; 
3. Estimular o desenvolvimento de técnicas e métodos de conservação   
apropriados, além de difundir tais conhecimentos; 
4. Combater a destruição e a desfiguração de obras significativas; 
5. Identificar e atrair fundos para a conservação e documentação; 
6. Explorar e desenvolver conhecimentos do Movimento Moderno.30

 Os princípios para reconhecimento e salvaguarda do moderno, firmados pelo 

Docomomo, ganharam reforço do Conselho da Europa, em 1991, quando este aprovou a 

Recomendação R(91)13 sobre a preservação do patrimônio moderno, reconhecendo-o como 

categoria patrimonial e alertando para o perigo de danos irreversíveis causados pela ausência 

de interesse. O documento sugere aos estados membros o desenvolvimento de estratégias para 

identificação, estudo, proteção, conservação, restauro e divulgação da arquitetura do século 

XX. Dada a abundância e a extensão do legado moderno, estimula a promoção de estudos 

e inventários sistemáticos (conduzidos sem exclusão de estilos, tipologias ou períodos), que 

aumentem o seu conhecimento. 

 A necessidade de conhecimento do vasto universo de bens culturais do movimento 

moderno foi percebida pelo Docomomo, a quem se agregavam cada vez mais países 

membros, apresentando edifícios e soluções arquitetônicas variadas, com novos desafios à 

preservação. Após o 2º Seminário Docomomo realizado na Bauhaus em 1992, foi criado o 

Comitê Internacional de Especialistas em Registro (em paralelo aos comitês de Tecnologia e 

de Educação), presidido por Gérard Monnier, cuja tarefa principal era desenvolver sistema de 

inventário adequado à arquitetura do século XX que pudesse ser utilizado ao redor do mundo 

pelas várias seções regionais. Tendo em vista a documentação ser uma das prioridades da 

30 www.docomomo.com, Tradução própria.
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organização, percebeu-se a necessidade de estruturar e estandardizar os métodos de inventário 

em sincronia com padrões mais universais de documentação. Os países membros foram 

convidados a preencher as fichas de inventário especialmente desenvolvidas pelo Comitê de 

Registro, selecionando edifícios e sítios com inovações técnicas, sociais e estéticas, e avaliando 

seu significado histórico. Reuniram-se cerca de 500 obras apresentadas na convenção de 

Bratislava em 1996, posteriormente trabalhadas extensamente e ampliadas e uma pequena 

amostra reunida na publicação “The modern movement in architecture. Selections from the 
DOCOMOMO Registers”, com contribuições de 32 países, cujo material completo de 

inventário de 800 exemplares encontra-se sob a guarda do Netherlands Architectuurinstituut 
(NAI) em Rotterdam.31 

 A criação e contundente ação do Docomomo em favor do legado do movimento 

moderno fez parte de amplo interesse pela arquitetura do século XX, que na década de 

90 ganhava novos adeptos e chegava aos órgãos de preservação. No início dos anos 90, o 

Comitê do Patrimônio Mundial da UNESCO verificou a necessidade de incluir expressões 

materiais do século XX no seu rol de trabalho. Ao constatar o caráter restrito de sua atuação 

e percebendo a necessidade de lista do patrimônio mundial mais balanceada e representativa, 

o Comitê empreende uma série de medidas inclusivas de outras expressões culturais para 

além das consagradas. Verificou-se que a Europa era de longe o continente com mais 

reconhecimentos, principalmente de cidades históricas e edificações religiosas do cristianismo, 

em geral favorecendo a arquitetura de autor frente à arquitetura vernácula. Do mesmo modo, 

os períodos históricos eram valorizados frente à pré-história e ao século XX.32 

Conforme Simone Scifoni, a inscrição como patrimônio mundial esteve por muito 

tempo calcada em critérios de excepcionalidade, monumentalidade e integridade dos bens, 

fundamentalmente advinda da experiência francesa. A hegemonia europeia na Lista do 

Patrimônio Mundial é reflexo da capacidade e da disposição de cada Estado-parte, já que os 

procedimentos para reconhecimentos demandam rigor, tempo e complexidade. 33

A fim de sanar tais distorções da lista, o Comitê do Patrimônio Mundial estabeleceu 

em 1994 a “Global strategy for a balanced and representative world heritage” firmada durante 

a 18ª Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, em Phuket, Tailândia. No documento 

estava posta a ampliação dos conceitos de patrimônio que ocorreram a partir da década de 

70, atingindo a noção de monumento isolado para construir uma muito maior e complexa 

compreensão de bem cultural. Essa noção era favorecida pela forma com a qual a história 

da arte, da arquitetura, da antropologia, da etnologia não mais estudavam os monumentos 

isolados e concentravam-se em grupos culturais de várias partes do mundo que se mostravam 

complexos e multidimensionais e que demostravam, em termos espaciais, suas estruturas 

31 Hubert-Jan Henket, “The idea of  DOCOMOMO”, 2000, p. 6-7; Maristella  Casciato, “Documenting Modern 
Architecture”, 2000, p. 8-9; Dennis Sharp & Catherine Cooke, The modern movement in Architecture. Selections from the 
DOCOMOMO Registers, 2000.
32 UNESCO, “Identification and documentation of  modern heritage”, 2003, p.8.
33 Simone Scifoni, A construção do patrimônio natural, 2006, p.76.
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sociais, as formas de vida, crenças, sistemas de conhecimento e as representações do passado 

e do presente. A lista do patrimônio mundial deveria ser receptiva a essas muitas e variadas 

formas de manifestação cultural de valor universal excepcional.34 

 A estratégia adotada, em princípio, foi a de assistir aos países sem reconhecimentos 

da UNESCO e identificar e documentar categorias ausentes na lista. A busca deveria ser por 

novas aproximações teóricas e temáticas, como os modos de ocupação da terra e do espaço, 

incluindo nomadismo e imigração, tecnologia industrial, estratégias de subsistência, manejo 

da água, rotas de pessoas e produtos, assentamentos tradicionais e seus ambientes.35

A arquitetura moderna emerge com grande vigor deste processo de ampliação dos 

conceitos do patrimônio, tendo em vista os esforços até então envidados para sua valorização, 

cujos resultados concretos quanto à proteção por lei eram insipientes. Em maio de 2003, 

por exemplo, das 730 propriedades da lista, apenas 12 representavam o moderno. Além 

disto, os imóveis indicavam uma preferência pelas grandes obras, algumas protegidas não 

necessariamente por serem modernas.36 

Dentre os temas pouco representados na lista do patrimônio mundial no documento 

de 1994 das Estratégias Globais aparece explicitamente a arquitetura do século XX, sobre a 

qual o documento afirma: 

A arquitetura do século XX não deve ser considerada somente do ponto de vista dos “grandes” 
arquitetos e da estética, mas sim como uma notável transformação dos significados múltiplos 
no uso de materiais, tecnologia, trabalho, organização do espaço, e, de modo mais geral, 
da vida em sociedade. Essa nova abordagem naturalmente precisaria de algo além de 
um “prêmio internacional” para arquitetos no desenvolvimento de uma metodologia que 
possibilitaria identificar um rol de critérios objetivos e procedimentos operacionais que 
revelariam as características significativas dessa categoria de propriedade cultural, de modo 
a gerar seleções que fossem verdadeiramente relevantes.37

A UNESCO já havia enfrentado a problemática da atribuição de valor às obras 

contemporâneas em algumas ocasiões anteriores às novas estratégias globais de 1994. Em 

1981, a Ópera de Sidney, na Austrália, foi avaliada pelo Icomos que não se sentiu competente 

para expressar opinião a respeito. A inscrição foi postergada até que novos estudos tornassem 

mais clara a obra do ainda vivo arquiteto Jørn Utzon. Taliesin de Frank Lloyd Wright, Wright 

Brothers National Monument (Estados Unidos) e o Cemitério dos Soldados e o Monumento 

da Liberdade em Riga (Latvia) tiveram pedidos negados ou devolvidos aos proponentes 

para complementações. O Comitê do Patrimônio Mundial expressou preocupação com 

34 UNESCO, Expert Meeting on the ‘Global Strategy’ and thematic studies for a representative World Heritage List, 1994.
35 Idem.
36 Francesco Bandarin, “UNESCO’s World Heritage Centre and the programme on modern heritage”, 2002, p.65.
37 UNESCO/ World Heritage Committee. Expert meeting on the ‘Global Strategy’ and thematic studies for the representative 
World Heritage List. Eightheen Session, Phuket, Thailandia, junho 1994.
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a arquitetura do século XX no início dos anos 80 e solicitou ao Icomos que estruturasse 

recomendações, o que resultou em indicações gerais, que reafirmavam a necessidade da 

autenticidade e excepcionalidade.38 

Em 1992, o Docomomo e a UNESCO estabeleceram programa consultivo junto ao 

Icomos para o patrimônio do século XX de modo a testar a aplicabilidade dos critérios do 

patrimônio mundial aos sítios do movimento moderno e elaborar lista propositiva de bens 

culturais do movimento moderno a serem reconhecidos. O Docomomo deveria selecionar 

cerca de 20 edifícios ao redor do mundo de valor universal excepcional. 

A metodologia de trabalho teve início com a consulta às seções locais para coletar 

sugestões de 10 edifícios de grande valor que representassem o movimento moderno, não 

apenas de seu país, como internacionalmente. Segundo Hubert-Jan Henket, então presidente 

do Docomomo Internacional, a seleção não se restringiu ao canônico, e incluiu o ordinário, 

que representava a diversidade de programas da arquitetura moderna como edifícios isolados, 

bairros, obras de engenharia, paisagismo, edifícios industriais, entre outros.39 

A enquete com os membros do Docomomo elencou cerca de 100 edifícios e lugares 

no arco temporal de 1897 a 1977, muitos recebendo várias menções. A inovação tecnológica, 

social e estética balizou os conceitos de modernidade que guiaram também a indicação final 

dos bens culturais.40 Além da lista de 20 sítios e edifícios, foram indicadas as obras completas 

dos arquitetos Alvar Aalto, Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, 

todos considerados de valor universal, com destaque para algumas obras.41 E sugere para o 

patrimônio mundial os seguintes bens culturais:

País Cidade Edifício/Sitio Autor Data
ALEMANHA Frankfurt/Main Conjuntos 

habitacionais
Ernst May et al 1927-28

Löbau Casa Schminke Hans Scharoun 1933

Potsdam Torre Einstein E. Mendelson 1920-24

Stuttgard Weissennhof Mies van der Rohe, 
Peter Behrens, J.J.P. 
Oud, Victor Bourgeois, 
A. G. Schneck, Le 
Corbusier, J. Frank, 
Mart Stam, Hans 
Scharoun et al

1927

38 Regina Durighello, “20th century heritage in the context f  the World Heritage Convention”, 1996, pp.121-124.
39 Hubert-Jan Henket, “The Modern Movement and the World Heritage List. The DOCOMOMO tentative list”, s/d.
40 Hubert-Jan Henket, Op. cit, s/d.
41 Alvar Aalto (Paimio Santorium, Villa Maireia, Sunila – Factory and Housing, Säynatsälo Town Hall); Le Corbusier 
(Villa Savoye, Weekend House – St. Cloud, Unité d’Habitation, Notre Dame du Haut, Chandigard; Ludwig Mies van 
der Rohe (Tugendhat House, Lake Shore Drive, Crown Town – Illinois Institute of  Tecnology, Seagram Building); 
Frank Lloyd Wright (Unity Church, Robie House, Falling Water, Johnson Wax Factory, Usonian houses, Guggenheim 
museum). Docomomo ISC/Registers, Op. cit., 1998, p.52.
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BRASIL Belo Horizonte Complexo da 
Pampulha e Jardins

Oscar Niemeyer,
Roberto Burle Marx

1943

CANADÁ Montreal Habitat 67 M. Safdie et al 1964-67

DINAMARCA Arkus Casa Muller Adolf Loos 1930

ESTADOS 
UNIDOS

Nova York Casa Lever SOM, G. Bansheff 1952

Los Angeles Casa Pacific 
Palisades Estudo de 
Caso n. 8

Charles & R. Eames 1947-49

Filadélfia Edifício Filadélfia 
Savings Fund. Bank

G. Howe & W. Lescaze 1932

Filadélfia Laboratórios 
Médicos Richards

Louis Kahn 1957-65

FRANÇA Villejuif-Paris Escolas Karl Marx A. Luçart 1930

Le Havre Cidade reconstruída A. Perret et al 1945-1960

HOLANDA Amsterdã Orphanage Aldo van Eyck 1955

Roterdam Fábrica Van Nelle J. A. Brinkman/ L. C. 
vd Vlugt

1928-31

Utrecht Casa Schroder Gerrit Rietveld 1924

INGLATERRA Bexhill-on-Sea Pavilhão de la Warr Mendelson & S. 
Chermayeff

1934

Londres Highpoint I e II Lubetkin & Tecton 1934/38

ITÁLIA Como Casa do Fascio G. Terragni 1928-36

Turin Pavilhão de 
Exposições

Pier Luigi Nervi 1947-48/53

JAPÃO Tókio Torre Cápsula 
Nagakin

N. Kurokawa 1971

Tókio Pavilhão Olímpico Kenzo Tange 1961-64

REPÚBLICA 
TCHECA

Praga Casa Müller Adolf Loos 1930

Zlín Companhia Bat’a K. L. Gahura, V. Karfík 
et al

1920-50

RÚSSIA Moscou Edifício Narkomfin M. Ginzburg 1932

Moscou Clube Russakov K. Melnikov 1927-29

SUÍSSA Zurich Edifício de 
Apartamentos 
Doldertal

A & E Roth, M. Breuer 1933

Fonte:  Docomomo ISC/Registers, “Modern movement and the world heritage list. The Docomomo 
ISC/Registers to Icomos”, 1998, p.53. Tradução da autora. 

Quanto aos critérios da UNESCO, o que se revelou mais problemático ao 

Docomomo foi o da autenticidade. O documento final apresentado pelo Comitê 

Internacional de Registro do Docomomo, em novembro de 1997, reconheceu a 

dificuldade de avaliar a autenticidade dos bens culturais modernos apenas pelo design, 
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material e execução, como proposto pela normativa da UNESCO. Segundo os membros 

da comissão do Docomomo, muitos edifícios modernos, por atenderem a programas 

específicos ou imediatos, foram projetados com materiais de fácil substituição ou adaptáveis 

a novos usos e eram comumente construídos com materiais experimentais e de pequena 

duração. Além do mais, a estandardização era parte essencial da execução, especialmente 

no detalhamento da construção. Ainda segundo o documento do Comitê de Registro, 

muito embora materiais, construção e detalhes são importantes testes de autenticidade 

para sustentar e realizar a “ideia” do arquiteto, algumas substituições seriam aceitáveis em 

obras modernas, desde que a intenção do arquiteto quanto à forma, espaço e aparência 

fossem ainda reconhecíveis. Como encaminhamentos, sugerem uma sequência para 

verificação da possível autenticidade: 1. ideia; 2. forma, espaço e aparência; 3. construção 

e detalhes; 4. materiais.42 

O Comitê Internacional de Registro do Docomomo fundava sua análise na afirmativa 

das peculiaridades do moderno, considerando as questões de racionalização, industrialização 

e estandardização:

A avaliação da autenticidadade deve levar em consideração mais do que apenas “design, 
materiais e execução” ao julgar a arquitetura moderna: algumas substituições de materiais 
originais e outras alterações são aceitáveis, na medida em que a “ideia” original, em forma, 
espaço e aparência, ainda possa ser reconhecida.43

No momento em que o Docomomo propunha tais questionamentos sobre a 

autenticidade o tema transbordava para muito além da arquitetura moderna. Um mês após a 

reunião do Comitê da UNESCO, na Tailândia, onde foram aprovadas as Estratégias Globais, 

em novembro de 1994 realizou-se a Conferência de Nara, na qual o Docomomo esteve 

presente. Tal documento é o resultado da conferência, e postula que o respeito a todas as 

culturas exige que as características de um determinado patrimônio sejam consideradas e 

julgadas nos seus contextos culturais e, logo, os julgamentos de valor e autenticidade não 

devem se basear em critérios fixos.44

Hubert Henket, então presidente do Docomomo, apresentou na Conferência de 

Nara a comunicação “Authenticity of the Modern Movement”, defendendo os pontos de 

vistas da ONG:

A autenticidade do conceito (ou seja: as intenções sociais e culturais) da realização e do 
design originais, forma o aspecto mais importante da preservação da arquitetura e do 
planejamento urbano do século XX.

42 Docomomo ISC/Registers, “Modern movement and the world heritage list. The Docomomo ISC/Registers to 
Icomos”, 1998, pp.48-53.
43 Docomomo ISC/Registers, Op. cit., 1998, p.49. Tradução própria. 
44 IPHAN (Brasil), “Conferência de Nara”, 2004.
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Aquilo que em um exemplo autêntico e insubstituível do Movimento Moderno, de extrema 
importância, deve ser devolvido a seu estado original.45

Os debates acerca da autenticidade na UNESCO foram fomentados por razões muito 

diversas como a inclusão de novos países membros na Convenção do Patrimônio Mundial e 

busca por uma lista mais diversa. Os esforços para uma lista mais inclusiva e a problematização 

da autenticidade em Nara foi o sinal evidente da busca por ampliação, que também revelou 

os interesses geopolíticos em jogo. A importância política e econômica do Japão fez com 

que a UNESCO encaminhasse processo de revisão dos conceitos de autenticidade dos bens, 

conforme documento firmado na conferência.46 

A relativização dos critérios de autenticidade de modo a incluir outras culturas com 

entendimentos diversos do tempo do que o dos ocidentais gerou algumas incompreensões 

e muita polêmica, os quais terão implicações diretas no encaminhamento das proteções e 

das restaurações da arquitetura moderna, fomentados pelas interpretações do Docomomo 

naquele momento. Françoise Choay, em artigo sobre o problema da autenticidade, mostra o 

quão perigosa tem sido a aplicação deste conceito no campo do patrimônio cultural, podendo 

ser usada “apenas de modo limitado, marginal e relativo”. Assim, a utilização do conceito no 

patrimônio tem sido tão vaga a ponto de permitir toda sorte de manipulações e deturpações. 

No caso da arquitetura, os edifícios são frequentemente reparados e adaptados conforme 

o estilo ou as necessidades, como acontece nas igrejas góticas que justapõem barroco e 

classicismo conformando uma unidade. Voltar a um período seria incorrer em falseamentos 

graves, um absurdo, nas palavras de Choay.47 

Muito dos maus entendimentos vem da crítica pouco fundamentada à Carta de 

Veneza, onde está clara a compreensão e o respeito ao monumento histórico (que é diferente 

de monumento) como fruto da passagem e da acumulação temporal. O Documento de Nara 

parte das premissas da Carta de Veneza (cujos preceitos continuam válidos e aplicáveis), e foi 

aprovado com o intuito de incluir outra sorte de bens culturais no universo do patrimônio 

mundial que entendem o templo como cíclico, o que leva a desdobramentos concretos na 

materialidade. O tempo a ser revivido e revertido possibilita a frequente substituição dos 

elementos constitutivos dos bens, como no caso do Templo de Ise, monumento do xintoísmo, 

reconstruído em 1994.48

Outra sorte de incompreensão sobre a autenticidade advém da utilização pela 

UNESCO desse critério para fazer reconhecimentos de bens culturais de valor universal 

excepcional. Autenticidade e integridade dependem de atributos como forma e desenho, 

45 Hubert A. J. Henket and N. Tummers, “Authenticity of  the modern movement”, 1995, p.328. Tradução própria.
46 Simone Scifoni, Op. cit, 2006, p.76.
47 Françoise Choay, “Sete proposições sobre o conceito de autenticidade e seu uso nas práticas do patrimônio 
histórico”, trad. Beatriz Mugayar Kühl, 1995. Agradeço à professora Beatriz Kühl a gentileza do envio da versão 
traduzida deste texto.
48 Beatriz Kühl, Op. cit., 2011.
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materiais e substância, uso e função, tradições, técnicas e sistemas, localização e espaço, 

língua, espírito e sentimento e outros fatores internos e externos. Como esclarece Kühl, estes 

critérios são complexos e pouco claros, assimilando e confundindo a noção de monumento 

à de monumento histórico. O uso da palavra autenticidade, ainda que pouco acurado, para 

incluir, com justeza, expressões culturais seminais ao redor no mundo, diversas da de tradição 

judaico-cristã, não justifica a sua aplicação em reconstruções e repristinações à idêntica, 

desconsiderando os critérios da Carta de Veneza.49

Quanto aos bens culturais do movimento moderno não se justificam relativizações 

aos preceitos consagrados e firmados pelos organismos internacionais como Icomos, baseados 

na sólida e longa base do campo disciplinar da restauração. As sugestões do Docomomo 

à UNESCO não surtiram modificações nos critérios seletivos, tampouco o esforço de 

pesquisa dos bens culturais do Docomomo para indicação ao Patrimônio Mundial resultou 

em reconhecimentos.50 

A polêmica da autenticidade e dos critérios para restauração de obras modernas 

corroborou a urgência de discussões mais amplas sobre o patrimônio moderno, que ocorreram 

em profusão nos anos 90 e 2000. Com o passar da década, o aprofundamento dos conceitos a 

partir dos debates nos seminários e o aumento das experiências fizeram com que alguns consensos 

fossem alcançados. Segundo Susan Macdonald, reconheceu-se que as abordagens filosóficas 

existentes apoiadas nas cartas de conservação eram amplamente aplicáveis à conservação de 

bens culturais de passado recente, embora existam desafios técnicos particulares.51  

Encontros sobre patrimônio do século XX

Evento Local Data

Icomos expert meeting Paris 1985

Council of Europe Seminar Vienna 1989

Council of Europe Seminar Barcelona 1990

DOCOMOMO First Internacional Conference Eindhoven, Holanda 1990

DOCOMOMO Second Internacional Conference Dessau, Alemanha 1992

DOCOMOMO Third Internacional Conference Barcelona 1994

Meeting on Art Deco in France and Canada Ottawa, Canadá 1994

Modern Matters (English Heritage) Londres, Inglaterra 1994

Preserving the Recent Past Chicago, EUA 1994

Colóquio de Puebla Puebla, EUA 1995

Seminar on 20th Centrury Heritage (Icomos) Helsinki, Finlândia 1995

49 Idem.
50 Na 5ª Conferência Internacional do Docomomo realizada em Estocolmo, Suécia, em 1998, Hubert-Jan Henket, 
então presidente do Docomomo expressou desapontamento com o silêncio do Icomos ao “Advisory Report on 
the Modern Movement and the World Heritage List” entregue em dezembro de 1997. Segundo Wessel de Jonge, 
secretário do Docomomo, a negligência do Icomos foi a decepção de um processo que se imaginou conjunto. Hubert-
Jan Henket, “Welcome Speech”, 1998, p.12 e Wessel de Jonge, “What happened? Fourteen years of  Docomomo”, 
Docomomo Jounal 27, junho 2002, p.9. 
51 Idem.
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Preserving Post War Heritage (English Heritage) Londres, Inglaterra 1996

DOCOMOMO Fourth Internacional Conference Bratislava, Eslováquia 1996

Preserving the Recent Past II EUA 1996

Seminar on 20th Centrury Heritage (Icomos) México, D.F. 1996

DOCOMOMO Fifth Internacional Conference Estocolmo, Suécia 1998

DOCOMOMO Sixth Internacional Conference Brasília, Brasil 2000

Dangerous liaisons: Preserving post-war modernism in the city center Helsinki, Finlândia 2001

DOCOMOMO Seventh Internacional Conference Paris, França 2002

First Regional Meeting on Modern Heritage, for Latin America 
(UNESCO)

Monterrey, México 2002

Second Regional Meeting on Modern Heritage, for Ásia and the 
Pacific (UNESCO)

Chandigard, Índia, 2003

DOCOMOMO Eight Internacional Conference Nova York, EUA 2004

Third Regional Meeting on Modern Heritage, for Sub-Saharan Africa 
(UNESCO)

Asmara, Eritreia 2004

Fourth Regional Meeting on Modern Heritage, for North America 
(UNESCO)

Miami, Estados 
Unidos

2004

Fifth Regional Meeting on Modern Heritage, for Mediterranean 
Basin (UNESCO)

Egito 2005

DOCOMOMO Night Internacional Conference Istambul, Turquia 2006

Trash or treasure? Towards a Rescue Archaeology of Modernist Mass 
Housing (Edinburgh College of Art)

Edimburgo 2007

DOCOMOMO Tenth Internacional Conference Eindhoven, Holanda 2008

International Scientific Committee on 20th Century Heritage 
(Icomos)

Sidney, Austrália 2009

(Un)Loved Modern Conference (Icomos) Sidney, Austrália 2009

Mirror of Modernity. The Post-war Revolution in Urban 
Conservation (Icomos/ The Architectural Heritage Society of 
Scotland)

Edinburgo, Escócia 2009

International Scientific Committee on 20th Century Heritage Dublin, Irlanda 2010

DOCOMOMO Eleventh Internacional Conference México, D.F. 2010

Organizado por Flávia Brito do Nascimento.

A extensa discussão sobre a urgência da preservação da arquitetura moderna, sobre 

sua natureza e sobre a seleção de bens culturais nos anos 90 não redundou em proteções por 

lei em nível mundial. As dificuldades decorreram da já citada complexidade da atribuição de 

valor ao moderno, mas também dos procedimentos burocráticos e da política patrimonial da 

UNESCO. Para a nominação, o proponente deve comprovar o valor universal e as condições 

de integridade da obra, apresentar plano de gestão para a área, e os sítios devem ter proteção 

por lei em seus países de origem.52 

52 Simone Scifoni, “A UNESCO e os patrimônios da humanidade: valoração no contexto das relações internacionais”, 
2004, p.2 
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As mudanças nos critérios e conceitos do Patrimônio Mundial que se ensaiavam na 

UNESCO desde 1994, foram regulamentadas a partir de 2002, na 26ª Reunião do Comitê 

do Patrimônio Mundial em Budapeste, adotando-se uma série de medidas restritivas do 

número de inscrições para países suficientemente contemplados e estimulando a apresentação 

de propostas de países pouco representados.53 

Após o ano 2000, aconteceu uma vaga de reconhecimentos do patrimônio mundial de 

obras notadamente ligadas ao movimento moderno, a começar pela Casa Schröder de Gerrit 

Rietveld, na Holanda, em 2000, seguida pela casa Tugendhat de Mies van der Rohe em 2001, 

ambas citadas na listagem sugerida pelo Docomomo. Não foram apenas as obras icônicas de 

grandes arquitetos que se tornaram patrimônio mundial. A lista das proteções da UNESCO 

dos bens culturais dos séculos XIX e XX, abaixo listadas, traz algumas surpresas, que revelam 

o foco das operações de patrimonialização da arquitetura do organismo internacional. O 

movimento moderno é apenas uma das expressões legítimas do século XX, aparecendo várias 

obras da virada do século XIX para XX, como cinco obras de Victor Horta na Bélgica,54 a 

Emissora de Rádio Varberg na Suécia e o Salão do Centenário de Varsóvia, na Polônia. 

53 Simone Scifoni, Op. cit., 2006, p.78.
54 A Maison du Peuple de Victor Horta recebeu menção especial em favor de sua proteção no documento n.13 no 
Congresso de Veneza de 1964, mesmo que aprovou a Carta de Veneza, mas foi demolida no ano seguinte. Beatriz 
Mugayar Kühl, “Notas sobre a Carta de Veneza”, 2010. Agradeço à autora a gentileza do envio desse artigo.

13. Centro do Centenário de Varsóvia, declarado Patrimônio 
Mundial em 2006.

14. Estação de Chhatrapati 
Shivaji (antiga Estação Victoria) 
na Índia, declarada Patrimônio 
Mundial em 2004.
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O patrimônio industrial, tema que rendeu muita discussão e avanço conceitual nos 

anos 90,55 juntamente com a paisagem cultural, a qual se tornou frente fundamental de atuação 

da UNESCO, a partir de 1992,56 estão representados no Terminal Ferroviário na Índia, nas 

cidades da industrialização como Liverpool, na Inglaterra, na linha férrea que atravessa os 

Alpes Suíços e nas cidades Suíças La Choax-de-Fonds e Le Locle, ligadas à indústria relojoeira.

Bens Culturais do século XIX e XX na lista do Patrimônio Mundial

País Edifício/ Sítio Autor Data Inscrição 
Patrimônio 
Mundial

Critérios

Alemanha Castelos e Parques de Potsdam 
e Berlim

1730-
1916

1990, 1992, 
1999

(i) (ii) 
(iv)

Bauhaus e seus sítios em 
Weimar e Dessau

Walter Gropius, 
Hannes Meyer, 
Laszlo Moholy-
Nagy e Wassily 
Kandinsky

1996 (ii) (iv) 
(vi)

Museumsinsel (Ilha dos 
Museus), Berlim

1824-
1930

1999 (ii) (iv)

Conjuntos residenciais 
modernos, Berlim

1910-
1933

2008 (ii) (iv)

Alemanha/
Polônia

Parque de Muskau / Parque 
Muzahowski

1815-
1844

2004 (i) (iv)

Australia Palácio Real de Exposições e 
Jardins Carlton

Joseph Reed 1880-
1888

2004 (ii)

Ópera de Sydney J. Utson 1973 2007 (i)

Bélgica Principais casas do arquiteto 
Victor Horta, Bruxelas

Victor Horta 2000 (i) (ii) 
(iv)

Palácio Stoclet Josef Hoffmann 1911 2009 (i) (ii)

Brasil Brasília 1960 1987 (i) (iv)

Chile Bairro histórico da cidade 
portuária de Valparaíso

Final séc. 
XIX

2003 (iii)

Cuba Centro Histórico de Cienfuegos 1819 2005 (ii) (v)

Espanha Parque Güell, Palácio Güell, 
Casa Mila em Barcelona

Antonio Gaudi 1984, 2005 (i) (ii) 
(iv)

Palácio da Música Catalã e 
Hospital de Sant Pau, Barcelona

Lluís Domènech 
i Montaner

1997 (i) (ii) 
(iv)

França Le Havre, a Cidade Reconstruída 
por Auguste Perret

Auguste Perret 1945-
1964

2005 (ii) (iv)

55 Ver os livros de Beatriz Mugayar Kühl, Arquitetura do ferro e arquitetura ferroviária em São Paulo: reflexões sobre a sua 
preservação, 1998 e Preservação do patrimônio da industrialização. Problemas teóricos de restauração, 2008. 
56 Sobre a paisagem cultural ver Rafael Winter Ribeiro, “Paisagem Cultural e Patrimônio”, 2007, Simone Scifoni, 
“A construção do patrimônio natural”, 2006; Depam/Iphan, “Reflexões sobre a chancela da paisagem cultural 
brasileira”, 2011; Rafael Winter Ribeiro, “Possibilidades e limites da categoria de paisagem cultural para a formação 
de políticas de patrimônio”, 2011.
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Holanda Rietveld Schröderhuis (Casa 
Schröder)

Gerrit Rietveld 1924 2000 (i) (ii)

India Estação de Chhatrapati Shivaji 
(antiga Estação Victoria)

F.W. Stevens 1878 2004 (ii) (iv)

Inglaterra Cidade mercantil marítima de 
Liverpool

2004 (ii) (iii)

Israel Cidade Branca de Tel-Aviv - o 
Movimento Moderno

Sir Patrick 
Geddes

1930-
1950

2003 (ii) (iv)

Itália / 
Suíça

Linha Férrea e Paisagem dos 
rios Albula e Bernina

1904 2008 (ii) (iv)

México Hospital Cabañas Início 
séc. XIX

1997 (i) (ii) 
(iii) (iv)

Casa-ateliê de Luis Barragán Luis Barragán 1948 2004 (i) (ii)

Campus Central da 
Universidade Nacional 
Autônoma do México

Vários 1949-
1952

2007 (i) (ii) 
(iv)

Polônia Salão do Centenário de Varsóvia Max Berg 1911-
1913

2006 (i) (ii) 
(iv)

República 
Tcheca

Vila Tugendhat em Brno Mies van der 
Rohe

1920 2001 (ii) (iv)

Suécia Skogskyrkogården Asplund and 
Lewerentz

1917-
1920

1994 (ii) (iv)

Estação de rádio Varberg Carl Åkerblad 1922-24 2004 (ii) (iv)

Suiça La Chaux-de-Fonds/Le Locle, 
cidade fabricante de relógios

2009 (iv)

Venezuela Cidade Universitária de Caracas Carlos Raúl 
Villanueva

1940-
1960

2000 (i) (iv)

Fonte: Icomos, Modern Heritage Properties (19th and 20th centuries) on the World Heritage List. Bibliography, 
out 2009. Organizado por Flávia Brito do Nascimento.57 

57 “O Comitê considera que um bem tem um valor universal excepcional (ver parágrafos 49-53) se esse bem responder pelo 
menos a um dos critérios que se seguem. Como tal, os bens propostos devem: (i) representar uma obra-prima do gênio 
criador humano; (ii) ser testemunho de um intercâmbio de influências considerável, durante um dado período ou numa 
determinada área cultural, sobre o desenvolvimento da arquitetura ou da tecnologia, das artes monumentais, do planeamento 
urbano ou da criação de paisagens; (iii) constituir um testemunho único ou pelo menos excepcional de uma tradição cultural 
ou de uma civilização viva ou desaparecida; (iv) representar um exemplo excepcional de um tipo de construção ou de 
conjunto arquitetônico ou tecnológico, ou de paisagem que ilustre um ou mais períodos significativos da história humana; 
(v) ser um exemplo excepcional de povoamento humano tradicional, da utilização tradicional do território ou do mar, que 
seja representativo de uma cultura (ou culturas), ou da interação humana com o meio ambiente, especialmente quando 
este último se tornou vulnerável sob o impacto de alterações irreversíveis; (vi) estar direta ou materialmente associado a 
acontecimentos ou a tradições vivas, ideias, crenças ou obras artísticas e literárias de significado universal excepcional (o 
Comitê considera que este critério deve de preferência ser utilizado conjuntamente com outros); (vii) representar fenômenos 
naturais notáveis ou áreas de beleza natural e de importância estética excepcionais; (viii) ser exemplos excepcionalmente 
representativos dos grandes estádios da história da Terra, nomeadamente testemunhos da vida, de processos geológicos em 
curso no desenvolvimento de formas terrestres ou de elementos geomórficos ou fisiográficos de grande significado; (ix) ser 
exemplos excepcionalmente representativos de processos ecológicos e biológicos em curso na evolução e desenvolvimento 
de ecossistemas e comunidades de plantas e de animais terrestres, aquáticos, costeiros e marinhos; (x) conter os habitats 
naturais mais representativos e mais importantes para a conservação in situ da diversidade biológica, nomeadamente aqueles 
em que sobrevivem espécies ameaçadas que tenham um valor universal excepcional do ponto de vista da ciência ou da 
conservação.” UNESCO, Orientações técnicas para a aplicação da convenção do patrimônio mundial, 2008, p.28.
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A lista das obras do movimento moderno reconhecidas pela UNESCO58 é composta 

mormente por bens fora do âmbito icônico europeu do século XX consagrado nos manuais e 

periódicos. Elas são indício evidente das políticas da UNESCO e do Icomos de diversificação 

da lista do patrimônio mundial, quer no âmbito geográfico, quer nas temáticas. A Casa Estúdio 

de Luis Barragán, o Campus Central da Universidade Nacional Autônoma do México,59 a 

cidade de Tel Aviv em Israel, a Cidade Universitária de Caracas na Venezuela, a Ópera de 

Sidney e até mesmo Brasília representam a ampliação das fronteiras do patrimônio mundial.

A arquitetura moderna europeia na lista aparece na Bauhaus (primeiro deles a 

ser preservado), na Casa Schoroder, na Casa Tugendhat de Mies van der Rohe e nos seis 

conjuntos residenciais em Berlim. As casas de Ritveld e de Mies são o que se esperaria dos 

reconhecimentos mundiais, em certa medida porque também figuraram em inventários e 

listagens anteriores e fazem parte do imaginário dos estudiosos e interessados no moderno.

A Bauhaus é um dos maiores ícones da arquitetura moderna e o processo de atribuição de 

valor foi realizado a partir de múltiplas fontes, inclusive pelo Docomomo. O reconhecimento 

da UNESCO, em 1996, incluiu além da última sede da escola em Dessau (que hoje abriga 

a Fundação Bauhaus e a Escola Técnica Municipal), as residências dos mestres, a primeira 

sede da escola e a casa experimental de Georg Muche, ambas em Weimer. A inclusão das duas 

58 Estão na lista de indicados ao patrimônio mundial aguardando análise os seguintes bens imóveis com seus 
respectivos anos de submissão: Casa Curutchet, Argentina, 2007; Edifício na Avenida Francysk Scaryna em Minsk 
(1940’s -1950’s), Bielorrússia, 2004; Obra arquitetônica de Henry van de Velde, Bélgica, 2008; Conjunto arquitetônico 
da Pampulha, Brasil, 1996; Ministério de Educação e Saúde, Brasil, 1996; Hospital Paimio (antigo Paimio Sanatório), 
Finlândia, 2004; Obra arquitetônica e urbana de Le Corbusier (Maisons La Roche & Jeanneret, Cité Frugès, Villa 
Cook, Villa Savoye & Maison du gardien type CIAM, Cité de refuge de l›Armée du Salut, Pavillon Suisse à la Cité 
universitaire à Paris, Immeuble locatif  à la Porte Molitor, Unité d›habitation à Marseille, Usine Claude & Duval, 
Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp, Cabanon de Le Corbusier, Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, 
Site de Firminy-Vert), 2006; Museu casa-estúdio de Diego Rivera e Frida Kahlo, México, 2001; Fábrica Van Nelle, 
Holanda, 1995; Edifícios de Frank Lloyd Wright, EUA, 2008. www.UNESCO.org/en/tentativelists
59 Mencionada nas conclusões do Seminário do Icomos sobre o patrimônio do século XX realizado no México em 
1996 como de especial interesse à proteção. Manuel Rodríguez Viqueira & Emilio Pradilla Cobos, Memórias. Seminario 
sobre la conservación del patrimonio del siglo XX, 1996, pp. 139-140. 

15. e 16. Campus da UNAM declarado Patrimônio Mundial em 2007.
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sedes e das residências teve por objetivo mostrar a importância do projeto educacional para 

a arte e a arquitetura do século XX. As extensivas obras de restauração na sede da Bauhaus 

e as transformações que sofreram ao longo do tempo as edificações de Weimer não foram 

empecilho, segundo o relatório de avaliação do Icomos:

Although the three buildings in Weimer have undergone several alterations and partial 
reconstructions, there is no reason to dispute their authenticity (apart from the reconstructed 
murals in the two Schools). Similary, despite the level of reconstruction, the Bauhaus 
Dessau preserved its original appearance and atmosphere, thanks, in considerable measure, 
to the major restoration work in 1976. So far as the Masters’ Houses are concerned, the 
restoration work being carried out on one of the semi-detached houses is the result of 
thorough research and may be judged to meet the test of authenticity.

O Comitê do Patrimônio Mundial da UNESCO destacou a Bauhaus e seus sítios 

como símbolos da arquitetura moderna ao redor do mundo, tanto por seu sistema educacional 

como pelos edifícios, inseparáveis do nome de Walter Gropius. As construções experimentais 

e de habitação social realizadas por Gropius e professores da escola em Dessau não foram 

17. Casa Schröder, Patrimônio Mundial em 2000.
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consideradas como de valor universal, embora sejam desdobramentos do programa educacional 

e das propostas modernas e estejam dentre as razões pelas quais a municipalidade de Dessau 

envidou esforços para trazer a escola para a região que se industrializava rapidamente.

O conjunto residencial de Törten, projetado por Gropius para a municipalidade, foi 

construído entre 1926 e 1928 e era a solução da escola para o problema da habitação social 

em larga escala. As 314 casas em fileira sofreram alterações significativas durante a construção, 

mas ainda assim são significativas da história da habitação social. Quando Hannes Mayer 

assumiu a direção do departamento de arquitetura da escola, em 1927, propôs um plano 

diretor para Törten (não realizado) que incluía a construção de edifícios multifamiliares. 

Até 1930, quando da dissolução da escola, construiu cinco edifícios com 90 apartamentos 

de 47m2 cada, todos existentes. Em 1929, Meyer com seus estudantes projetaram o edifício 

com varandas para atender ao problema da racionalização e da eficiência construtiva. De 

propriedade da Cooperativa de Habitação de Dessau, o edifício foi renovado em 1998 e 

um dos apartamentos foi restaurado como original e é mantido aberto à exposição com o 

financiamento de um banco alemão. A Steel House, projetada por Georg Muche e Richard 

Paulick, em 1926/27, completa o ciclo de projetos experimentais de habitação da Bauhaus, 

foi construída com partes pré-fabricadas de ferro, com a intenção de demonstrar o potencial 

do material e é mantida pela Fundação Bauhaus Dessau como exposição permanente. 

A desconsideração dos programas de habitação social da Bauhaus na candidatura da 

escola ao patrimônio mundial demonstra, de um lado, as dificuldades ainda nos anos 90 

de estruturar propostas à UNESCO fora do escopo expressamente reconhecido. A Bauhaus 

18. Conjunto Residencial Törten em Dessau à 
época da inauguração. 

20. Bloco de habitação com varandas projetado 
por Hannes Meyer e alunos.

19. Conjunto Residencial Törten, 1998.

21. Bloco de habitação com varandas em 1998.
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protegida foi aquela consagrada, restaurada tal e qual a imagem de sua fama, não revelando 

os dissensos e alternativas do projeto educacional. Neste contexto, o reconhecimento dos 

conjuntos de Berlim adquire significado ainda maior. A ação mostra o longo processo de 

patrimonialização e atribuição de valor de bens culturais para além do consagrado que, dentro 

da UNESCO, teve mais êxito após os anos 2000. A proteção dos conjuntos demonstra a 

articulação do governo alemão que se desdobrou em bem sucedida costura política até chegar 

ao pedido à UNESCO.

22. Vista aérea do Conjunto Residencial Britz, conhecido como conjunto da ferradura, do arquiteto 
Bruno Taut.

A indicação como patrimônio mundial das obras de Berlim revela, de fato, a ampliação 

dos interesses da UNESCO e a política estruturada para que bens culturais fora do âmbito já 

consagrado, seja em temática, seja em localização geográfica, fossem contemplados. Faz parte, 

também, do processo que até aqui se procurou mostrar do crescente interesse pela arquitetura e 

urbanismos modernos e das operações que se realizaram para sua perpetuação às gerações futuras. 

Em 1991, a Recomendação R(91)13 do Conselho da Europa indicava pela seleção a 

mais variada no conjunto dos estilos, tipos e métodos construtivos do século XX e alertava para 
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a necessidade de acautelamento das obras dos arquitetos renomados e dos testemunhos menos 

conhecidos, mas representativos da arquitetura e da história. A recomendação sugere ainda o 

alargamento da proteção para o entorno dos bens de interesse e para àqueles produzidos em 

série, como loteamentos, cidades novas e grandes conjuntos edificados.60 

O Docomomo, que começara no final da década de 80 bastante homogêneo, 

circunscrevendo-se à arquitetura do entre guerras caracterizada por inovação tecnológica, 

formal e social, se vê desafiado a ampliar seus horizontes, internacionalizando-se e tornando-

se mais sensível às questões urbanas.61 De pronto bastante eurocentrista, com o crescimento 

da rede teve que se adaptar à expansão geográfica, obrigando a reconsiderações formais e 

materiais e ao reconhecimento das histórias políticas e das identidades nacionais associadas a 

seu desenvolvimento.62 Miles Glendinning no Docomomo Journal n. 39 de setembro de 2008 

dedicado à produção de habitação e  social em massa do pós-guerra é claro nas críticas: o elitismo 

do Docomomo dos anos 80 e 90 e seu amor pela arquitetura do entre-guerras originalmente negou 

a produção do pós-guerra, que foi incluída com o aumento da rede e de seus arcos temporais.63 

A expansão temática fez-se igualmente necessária e os aspectos sociais do movimento 

moderno foram propostos como tema da 5ª Conferência Internacional, realizada em 

Estocolmo, Suécia, intitulada “Visão e Realidade: aspectos sociais da arquitetura e do 

planejamento urbano no movimento moderno”. Conforme apresentado pelo inglês John 

Allan durante a conferência sueca, depois de dez anos atuando na preservação das obras 

icônicas e monumentais, o Docomomo deveria esforçar-se para desafios ainda maiores na luta 

pela preservação de arquiteturas “comuns”.64 

A preocupação para que a memória do moderno não recaísse apenas sobre as obras 

icônicas ou dos grandes mestres firmou-se progressivamente. O esforço para patrimonialização 

da arquitetura e do urbanismo modernos, num primeiro momento, foi pela legitimação do 

próprio objeto. A ampliação das fronteiras do patrimônio se verifica na teoria desde os anos 

70, em que edifícios modestos de várias épocas, inclusive da segunda metade do século XIX 

e do século XX são valorizados por outras disciplinas além da arquitetura, como etnologia, 

arqueologia e história.65 A entrada do moderno como passível de perpetuação para as gerações 

futuras já representava, em si, um tensionamento das práticas consagradas pelas décadas de 

atuação focadas na atribuição de valor pela história da arquitetura. O reconhecimento do 

moderno por seus atributos culturais e não exclusivamente estético-estilísticos seria outro 

esforço de grande envergadura, que encontra na atuação da UNESCO, de listagem dos 

conjuntos de Berlim, um forte aliado. 

60 Recomendação n. R(91)13 sobre a proteção do patrimônio arquitetônico do século XX, Conselho da Europa, 
Estrasburgo, 9.set.1991. 
61 Segundo Wessel de Jonge, secretário do Docomomo até 2002, a entrada do Brasil na rede contribuiu em grande 
medida para esta internacionalização. Wessel de Jonge, “What happened? Fourteen years of  Docomomo”, 2002, p.8. 
62 Anne-Laure Guillet, Apresentacão no Docomomo Internacional Valparaíso, 2009.  
63 Milles Glendinning, “Ennobling the ordinary”, Docomomo Journal n. 39, set. 2008.
64 John Allan, “Momo’s second chance – the revaluation of  urban housing”, 1998.
65 Françoise Choay, A alegoria do patrimônio, 2001, p.209.
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Não pode passar despercebido também que dentre os poucos imóveis que representam 

o novecentos na UNESCO estejam justamente moradias de trabalhadores. O reconhecimento 

é declaração explícita de valoração em âmbito mundial de novos objetos, prática que já se 

experimentava em alguns níveis desde os anos 60. Os extensos processos de discussão das 

atribuições de valor ao moderno resultaram na proteção jurídica, em diversos níveis, daquilo 

que representou as realizações do movimento moderno, sobretudo na Europa. A extensão, 

complexidade e os feitos da arquitetura e dos arquitetos do século XX, nas quais as formas de 

morar tem papel central, foram contempladas pelas políticas patrimoniais. 

No Brasil, conforme veremos a seguir, patrimônio, arquitetura moderna e habitação 

social estarão mergulhados na historiografia e nos comprometimentos dos arquitetos 

modernos com a preservação, cujas práticas seletivas percorrerão caminhos argumentativos 

muito diversos do contexto europeu ou americano. Obras icônicas, exaltação do passado 

heroico, personificação dos grandes nomes e fetichização das edificações serão reforçadas 

pelo mundo patrimonial, às expensas dos muitos movimentos em favor da ampliação de 

conhecimento e da construção de visões críticas e múltiplas de suas realizações. 
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 Tramas do moderno, laços do patrimônio

O patrimônio nacional e suas atribuições de valor estão imiscuídos na trama da 

arquitetura moderna, cujas práticas foram ditadas por parâmetros e visões de mundo 

do grupo que com muita engenhosidade e talento profissional e político logrou realizar 

seu projeto de arquitetura e urbanismo junto ao Estado.1 Com Gustavo Capanema 

à frente do Ministério da Educação e Saúde, os modernistas encontraram lugar no 

estado getulista e o Iphan,2 com relação à área da educação, terá certa autonomia no 

âmbito das políticas gerais do período, funcionando como espaço privilegiado.3 O 

estabelecimento da instituição nacional encarregada de cuidar do patrimônio histórico e 

artístico teve como pensadores e articuladores intelectuais do modernismo como Mário 

de Andrade, Rodrigo Melo Franco de Andrade, Carlos Drummond de Andrade e Lucio 

Costa.4 Tradição e modernidade formaram unidade na defesa do patrimônio nacional e 

conformaram sua identidade.

Os laços modernos no patrimônio são frequentemente citados ao longo da história 

institucional de mais de 70 anos e nas narrativas construídas pelo próprio órgão. Silvana 

Rubino mostra como o discurso do pertencimento ao moderno é reeditado mesmo em 

momentos muito posteriores à sua fundação, como nos anos 80, quando grandes mudanças 

1 A união, a partir dos anos 30, entre as vanguardas e o Estado na realização do projeto de estado nacional é fenômeno 
que se verifica para além do Brasil. Em países como México e Argentina o modernismo arquitetônico tornou-se 
instância privilegiada de representação estatal, ainda que arduamente conquistada. Adrián Gorelik, Das vanguardas a 
Brasília, p.26-29; Sobre as relações entre estado e arquitetura ver a clássica dissertação de mestrado de Carlos Martins, 
Arquitetura e Estado no Brasil, 1987. 
2 Ao longo do trabalho utilizaremos no nome atual do Iphan, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional. A instituição teve diversos nomes: 1937-1946 – Sphan, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional; 1946-1970 – Dphan, Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; 1970-1979 
– Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; 1979-1981 – Secretaria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional ligada à Fundação Nacional Pró-memória; 1981-1989 – Subsecretaria do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional; 1989-1994 – IBPC, Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural; 1994 ao presente – Iphan. 
3 Cecília Londres Fonseca, O patrimônio em processo, 1997, p.98.
4 Como mostrou Cerávolo, em outros países da América Latina o campo do patrimônio histórico e artístico foi alvo de 
disputas entre as correntes culturais e arquitetônicas para ser, em alguns casos, apropriado pelos arquitetos modernos. 
Os Congressos Pan-Americanos de Arquitetos das décadas de 20 a 40 assumiram papel privilegiado na discussão dos 
problemas do estudo e da preservação da arquitetura do passado. Ana Lucia Cerávolo, Interpretações do patrimônio, 2010, 
Capítulo 3. Na Argentina, o patrimônio nacional foi assumido pelas correntes vinculadas às expressões históricas da 
arquitetura, dando ao órgão nacional, em seus primeiros anos de atuação, feições muito distintas do Iphan. Sobre a 
experiência Argentina de patrimônio ver a dissertação de mestrado de Maria Sabina Uribarren, A atuação da “Comisión 
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares históricos da Argentina” entre 1938 e 1946, 2008.

Do “velho portuga” à nova arquitetura: razões 
de preservação do moderno (1944-1967)2.
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no mundo do patrimônio se faziam sentir. O anteprojeto de Mario de Andrade para a 

criação do serviço do patrimônio, preterido em detrimento do decreto lei número 25, 

elaborado por Rodrigo Melo Franco de Andrade, passa a legitimar historicamente as novas 

intenções políticas de patrimônio do grupo em torno de Aloisio Magalhães.5

Em 1937, os intelectuais modernistas, baseados em concepções de arte, história, 

tradição e nação criaram conceito de patrimônio que se tornou hegemônico no Brasil, 

assumido pelo SPHAN – Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

institucionalizado com o objetivo de proteger as obras de arte e a história do País. O 

patrimônio está ainda hoje marcado por suas concepções de identidade nacional ancoradas 

no período colonial, cuja essência máxima estaria representada em cidades como Ouro 

Preto, Paraty e Olinda. 

Como estudaram diversos autores que trataram da trajetória da instituição 

federal de preservação,6 a opção pela arquitetura do período colonial firma-se na noção 

do patrimônio como constituidor da nacionalidade. A arquitetura barroca erigida pelo 

colonizador português buscada com afinco pelos técnicos do patrimônio e encontrada 

em diversos pontos do país unificava o território e conferia identidade ao Brasil. Para 

Lucio Costa, chefe do Departamento de Estudos de Tombamento por cerca de 30 anos, a 

arquitetura daria concretude à nação.7

5 Silvana Rubino, As fachadas da história, 1991, p.64-65.
6 Ver Cecília Londres Fonseca, O patrimônio em processo, 1997; Márcia Chuva, Os arquitetos da memória, 2009; Silvana 
Rubino, As fachadas da história, 1991; José Reginaldo Gonçalves, A retórica da perda, 2002; Vera Milet, A teimosia das 
pedras, 1988.
7 Márcia Chuva, “Fundando a nação”, 2003, p.320.

23. 24. Rodrigo Melo Franco de Andrade. Imagem publicada em “Brazil Builds” e ex libris do IPHAN.
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Márcia Chuva destaca como o patrimônio mineiro, colonial, tornou-se exemplo 

de “brasilidade” no contexto do projeto de nacionalização estadonovista. A relação 

entre tradição e modernidade é constituinte do ideário nacionalista dos anos 20 e foi 

posteriormente instrumentalizada nas estratégias de ação varguistas. O Iphan foi uma 

das frentes abertas pelo Ministério da Educação e Saúde, a partir do estabelecimento de 

padrões artísticos e arquitetônicos, nos quais a produção colonial estava no topo da escala 

de valores. Lembre-se que até a logomarca do instituto nos anos 1940 era de um dos 

profetas de Aleijadinho.8 

Patrimônio como expressão da nacionalidade não é fenômeno exclusivo ao Brasil, e 

foi elaborado a partir da Revolução Francesa no projeto de construção da identidade nacional, 

e passou a servir à consolidação dos Estados Nacionais. Ao patrimônio foram atribuídas 

funções simbólicas como reforçar a cidadania, identificar os bens representativos da nação, 

proteger o patrimônio comum e reforçar a coesão nacional. Os bens patrimoniais deviam ser 

provas documentais das versões da história nacional, cuja conservação é justificada por seu 

alcance pedagógico.9 

O projeto de patrimônio nacional estabelecido no Iphan teve clara opção pela 

arquitetura.10 Eram os objetos do mundo edificado, selecionados pelos arquitetos, que 

representariam o passado brasileiro e o articulariam ao presente, ao Estado Novo. Os 

arquitetos foram a maioria dos profissionais envolvidos com a preservação; nos quadros 

iniciais da instituição constavam os arquitetos Lucio Costa, Alcides Rocha Miranda, Renato 

Soeiro, Paulo Thedim Barreto, Ayrton Carvalho, Edgard Jacintho, José de Souza Reis, Lucas 

Meyerhofer, Sílvio de Vasconcelos e Luiz Saia.11 

Os bens móveis e museus, ainda que aparecessem no projeto de patrimônio do 

Iphan, tiveram posição secundária frente à opção pela arquitetura colonial, transformada 

8 Idem, p.63, 91.
9 Cecília Londres Fonseca, Op. cit., 1997. 
10 A tomada de posição dos arquitetos no campo da constituição do passado via materialidade edificada contrapôs-se 
aos projetos em curso de memória nacional. Instituições como a Biblioteca Nacional, o IHGB, o Museu Nacional, 
o Museu Goeldi e o Museu Paulista vinham desde o século XIX se encarregando da escrita e, por conseguinte, 
da construção da memória, por meio de documentos e objetos, sem passar pela arquitetura. Embora experiências 
como da Inspetoria de Monumentos Nacionais, que funcionou a partir de 1934 no Museu Nacional, então dirigido 
por Gustavo Barroso, tinha em suas preocupações a arquitetura, tendo inclusive declarado Ouro Preto como 
Monumento Nacional, o peso que assume dentro de uma instituição museal é menor frente ao que se seguirá 
com a posse de Gustavo Capanema e a criação do Iphan. Silvana Rubino, Op. cit., 1991, pp.28-30. Em relação ao 
campo específico da proteção aos bens culturais, alguns projetos de lei foram elaborados nos anos 20 na esteira 
das correntes nacionalistas. Apresentaram projetos de lei ao Congresso Nacional, o pernambucano Luiz Cedro 
em 1923, o mineiro Augusto de Lima Júnior, em 1924 e o baiano José Wanderley de Araújo Pinho, em 1930, 
nenhum deles votado. Por não representarem interesses hegemônicos, não ganharam a força política necessária. 
Marcia Chuva, Op. Cit., 2009, pp. 153-155. Lauro Cavalcanti, “Introdução” In Lauro Cavalcanti (org.) Modernistas na 
repartição, 1993, pp.10-11.
11 Para as biografias destes profissionais ver Analucia Thompson (org.), Entrevista com Judith Martins, 2009. Para a 
listagem dos funcionários da seção técnica e dos representantes regionais do Iphan nos anos 30 e 40 (ver Márcia 
Chuva, Op. Cit., 2009, p.198). Sobre Alcides Rocha Miranda ver a dissertação de mestrado de Ana Luiza Nobre, O 
passado pela frente. A modernidade de Alcides Rocha Miranda, 1997. Sobre Renato Soeiro e sua gestão ver Julia Wagner 
Pereira, O Tombamento: de instrumento a processo na construção de narrativas da nação, 2009.  



64

em monumento histórico e símbolo da nação. Os objetos que entrariam para o Livro do 

Tombo das Artes Aplicadas não receberam atenção e, por consequência, esse livro ficou 

sem utilidade, contando até os dias de hoje com apenas duas inscrições; a saber, jarras de 

louça da Fábrica de Santo Antônio do Porto em Cachoeira-BA. Os bens móveis foram 

tombados em outros livros em quantidade muito pequena. Os poucos museus criados 

conjugavam valores do edifício-sede (inseridos na lógica da preservação) aos do acervo, 

como no caso do Museu das Missões (São Miguel das Missões-RS), Inconfidência (Ouro 

Preto-MG) e do Ouro (Sabará-MG).12 

O primeiro lote de tombamentos do Iphan, realizado em 1938, tão logo se 

estabeleceu o órgão, dá conta da clareza de objetivos do grupo envolvido na tarefa. 

A maior parte das proteções jurídicas do período que vai de 1937 até meados dos 

anos 60 (gestão de Rodrigo Melo Franco de Andrade) é de núcleos urbanos e de bens 

imóveis do setecentos.13 O caráter estético, sob cânones modernistas, norteou grande 

parte das ações de preservação, nas quais os valores exclusivamente históricos foram 

acionados em poucos casos, como nas residências de personalidades ilustres da história 

do Brasil, tal como previsto na legislação.14 Extrapolando os valores de ancianidade, à 

arquitetura barroca interessava preservar por suas qualidades artísticas. A hierarquia 

entre os livros do tombo, estabelecida a partir da prática do órgão, em que a inscrição 

no Livro das Belas Artes alcançava maior prestígio, deixava clara a importância da 

arquitetura colonial de exemplares como o Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, 

a Igreja de Santo Antônio, na Paraíba ou a Igreja do Convento de São Francisco, em 

Salvador. Admiravam-se as técnicas construtivas coloniais, muitas vezes relacionadas às 

técnicas modernas. A correlação entre pau-a-pique e concreto armado ligava passado e 

presente e corroborava a preservação de um e a execução de outro. Como explica Carlos 

Eduardo Comas:

A arquitetura moderna não deveria ser vista como ruptura histórica, senão como 
recuperação de uma tradição legítima, apagada por uma maquiagem eclética e 
historicista.15 

A profissionalização da arquitetura e o alargamento do campo de atuação, 

que incluiu o patrimônio histórico (na medida em que os arquitetos se tornavam 

legítimos conhecedores dos vestígios do passado e os agentes do patrimônio nacional), 

aumentaram as pesquisas sobre o período de interesse. A demanda de trabalho 

12 Márcia Chuva, Op. Cit., 2009, p. 181-184 e 217.
13 Silvana Rubino, “O mapa do Brasil passado”, Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n. 24, 1996.
14 O decreto-lei 25/37 em seu artigo 1º informa: “Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto 
dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a 
fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 
artístico.” Grifos da autora. 
15 Carlos Eduardo Comas, “Uma certa arquitetura moderna brasileira: experiência a reconhecer”, 2010, p. 65.
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estabelecida pelo Iphan levou à substanciosa produção de conhecimento, até então 

pouco sistêmica.16 

À época da criação do Iphan, a sensibilidade para com o colonial, para usar o termo 

de Paulo Santos,17 estava aguçada. Os modernistas Mário de Andrade, Tarsila do Amaral e 

Oswald de Andrade na companhia do poeta francês Blaise Cendras haviam se encantado 

com as Minas Gerais, em 1924. A famosa viagem às cidades históricas mineiras, guiada 

pelo olhar de Mário, levou à maior atenção para as obras do século XVIII, frequentemente 

desprezadas pelas elites nacionais influenciadas pelo gosto e modas europeias. O barroco 

tornou-se a primeira manifestação cultural tipicamente brasileira. O projeto de preservação 

da arquitetura do Iphan congregou, de muitos modos, os interesses pelo colonial, forjou 

saberes e levou à especialização do conhecimento nos campos da atribuição de valor e da 

intervenção em sítios históricos.18 

Na “Academia Sphan”, batizada por Mariza Veloso,19 os intelectuais importantes 

dos anos 30 debruçaram-se no estudo das edificações setecentistas em todo país. A noção do 

desconhecimento e da tarefa por fazer é corroborada por Lucio Costa no primeiro número 

da Revista do Patrimônio publicado em 1937, no artigo “Documentação necessária”:

A nossa antiga arquitetura ainda não foi convenientemente estudada. Se já existe alguma 
coisa sobre as principais igrejas e conventos – pouca coisa aliás, e girando, o mais das vezes, 
em torno da obra de Antonio Francisco Lisboa, cuja personalidade tem atraído, a justo 
título, as primeiras atenções -, com relação à arquitetura civil e particularmente à casa, 
nada ou quase nada, se fez.20 

16 Os primeiros registros das cidades e construções brasileiras são de Jean Baptiste Debret, cujos desenhos foram 
amplamente utilizados posteriormente por modernos e neocoloniais. Até a consolidação do movimento neocolonial, 
o interesse pela arquitetura do passado foi esparso e sem desdobramentos efetivos com a preservação, como os 
realizados pelo IHGB – Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - e por personalidades como Araújo Vianna, 
professor da Escola Nacional de Belas Artes. As “sábias lições” de Vianna foram lembradas por Lucio Costa no 
“Depoimento de um arquiteto carioca” e podem ser encontradas em artigos na imprensa local no início do século 
XX, os quais demonstram conhecimento e apreço pela arquitetura colonial. O interesse pelo colonial não impediu 
que as fundações de importantes cidades brasileiras fossem destruídas, cujo exemplo mais contundente é o desmonte 
do Morro de Castelo, no Rio de Janeiro, por ocasião do I Centenário da Independência, na década de 1920. Seria 
sob os auspícios do neocolonial de Ricardo Severo e de José Marianno Filho que se promoveriam os primeiros 
trabalhos consistentes de levantamento in loco da arquitetura e que aumentariam substantivamente o conhecimento 
sobre a matéria, como o importante “Documentário Arquitetônico” de Wasth Rodrigues, patrocinado por Severo e 
realizado no final da década de 10 e publicado nos anos 1940. A pesquisa de Rodrigues objetivava fornecer subsídios 
para a arquitetura do movimento neocolonial, donde a profusão de detalhes e os poucos imóveis foram completos 
estudados, embora quando de sua publicação as críticas ao neocolonial sejam perceptíveis na introdução do livro, 
como mostrou Joana Mello. As viagens de estudos patrocinadas a estudantes por José Marianno Filho, por meio da 
Sociedade Nacional de Belas Artes, foram recorrentemente destacadas na historiografia nacional como basilares para 
os conhecimentos da arquitetura, por ele citado como carentes. Interessaram-se pelo estudo do colonial e foram a 
Minas Gerais os arquitetos Lucio Costa, Nereu de Sampaio e Nestor de Figueiredo. Maria Lucia Bressan Pinheiro, 
“A história da arquitetura brasileira e a preservação do patrimônio cultural”, Revista CPC, nov. 2005/abr. 2006; Carlos 
Kessel, Arquitetura neocolonial no Brasil, 2008, pp.67-77, 133.
17 Paulo Santos, Quatro séculos de arquitetura, 1981, p.94.
18 Márcia Chuva, Op. Cit., 2009.
19 Mariza Veloso Santos, “Nasce a academia SPHAN”, Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n. 24, 1996.
20 Lucio Costa, “Documentação necessária, 1937” In Registro de uma vivência, 1997, p.457.
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E a tarefa era urgente:

Cabe-nos agora recuperar o todo esse tempo perdido, estendendo a mão ao mestre-de-obras, 
sempre tão achincalhado, ao velho “portuga” de 1910, porque – digam o que quiserem – 
foi ele quem guardou, sozinho, a boa tradição. 

Se o Iphan congregou saberes, os impregnou das visões particulares envolvidas em 

disputas políticas e institucionais. José Marianno Filho havia externado seu descontentamento 

com a tomada do campo da cultura e do patrimônio pelos modernos. Reivindicou seu lugar 

de pioneiro na defesa do patrimônio nacional, conforme articulado no artigo “O patrimônio 

artístico da nação” de 1929. Além disso, na primeira metade da década de 1930, elaborou 

proposta para órgão de patrimônio nacional a ser intitulada “Inspetoria de Monumentos 

Públicos de Arte”, em documento que detalha as atribuições do serviço. Marianno foi 

interlocutor do projeto de lei para patrimônio nacional, tendo sido chamado por Gustavo 

Capanema a opinar anteriormente à criação do SPHAN, à qual reagiu veementemente:21 

Eu estou nessa hora orgulhoso e esquecido... Até Lucio Costa, que fez a apostasia solene do 
credo tradicionalista para abiscoitar a direção da Escola de Belas Artes, volta-se contrito 
aos arraiais passadistas, tecendo bestialógicos sem sentido à arte que ultrajou...22

Assim, os objetivos dos intelectuais modernos no Iphan com a preservação da 

arquitetura colonial não só eram explicitados como diversos dos neocoloniais, como também 

representavam mais um território conquistado na batalha pelo estabelecimento da nova 

arquitetura.23 Na querela entre neocoloniais e modernos, estes últimos se esforçaram ao 

21 Carlos Kessel, Op. cit., 2008, pp. 219-221.
22 José Marianno Filho, “A defesa do patrimônio artístico da nação”, Apud Carlos Kessel, Op. cit., 2008, p.222.
23 Otávio Leonídio refere-se ao projeto de implantação do moderno no Brasil feito por Lucio Costa como batalha ou 
“guerra santa”, Carradas de razões: Lucio Costa e a arquitetura moderna brasileira, 2007, p. 167, 219.

25. Esquema de fachadas da arquitetura brasileira por Lucio Costa em “Documentação necessária”.
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máximo para se diferenciar dos interesses dos integrantes do “movimento tradicionalista”, 

incluindo o campo do patrimônio cultural. Para os intelectuais modernistas do Iphan, o 

colonial era eivado de significados de construção da identidade nacional, atingidos com o 

tombamento. E na arquitetura moderna, o colonial passou a ter muitos outros sentidos, 

investidos e confirmados pela prática e pela escrita. 

O conhecimento da arquitetura barroca está amalgamado no projeto de arquitetura 

moderna levado a termo pelos seus protagonistas. A relação entre tradição e modernidade 

permeia as realizações e os discursos da arquitetura moderna brasileira e são fundantes da 

identidade afirmada como genuína. 

No grupo reunido em torno do diretor do Iphan consolidam-se as práticas e os 

discursos seletivos do patrimônio nacional. Lucio Costa assumirá papel destacado na 

qualidade de especialista em arquitetura colonial e protagonista do movimento moderno. Sua 

prática patrimonial iniciou-se em 1937, na viagem para as missões jesuíticas no Rio Grande 

do Sul, que culminaram no tombamento de São Miguel das Missões e no projeto para o 

Museu das Missões. De 1937 até 1972 foi Diretor da Divisão de Estudos e Tombamentos, 

e sua participação no Iphan excedeu os limites dos estudos e instruções de processos de 

tombamento, participando ativamente das atividades finalísticas da instituição.24 

Com a entrada no “Patrimônio” Lucio Costa terá a oportunidade de aprofundar seus 

estudos da arquitetura brasileira, escrever história em paralelo à conquista de espaço para 

o movimento moderno e assumir a posição de principal mentor das concepções políticas 

de patrimônio daqueles anos.25 Para Ana Luiza Nobre, no Iphan, Lucio Costa “ao mesmo 

tempo em que projetava o futuro, construía o passado”.26 A singularidade profissional 

de Lucio Costa chamou a atenção do francês Michel Parent, diretor da Inspetoria de 

Monumentos da França e consultor da UNESCO, no importante relatório sobre o  Brasil, 

publicado em 1968:

 

O fato de Lucio Costa ser ao mesmo tempo alto funcionário do “Patrimônio histórico” e 
um dos autores de Brasília confirma que o arquiteto brasileiro pode ser, simultaneamente, 
um defensor atento de seu patrimônio antigo e criador de um Brasil futuro.27

Costa será central à constituição do que Carlos Martins chamou de “trama narrativa” 

da arquitetura brasileira. Os textos “Razões da nova arquitetura”, de 1935, e “Depoimento 

de um arquiteto carioca”, de 1948, urdiram a versão canônica da história da arquitetura 

brasileira, corroborada e consolidada por Philip Goodwin (“Brazil Builds”, 1942), Henrique 

Mindlin (“Arquitetura moderna no Brasil”, 1956) e Yves Bruand (“Arquitetura contemporânea 

24 José Pessôa, “Introdução: o que convém preservar”, 1999, p.11.
25 Márcia Chuva, Op. cit., p.39.
26 Ana Luiza Nobre, “Fontes e colunas: em vista do patrimônio de Lucio Costa”, 2004, p. 129.
27 Iphan, As missões da UNESCO no Brasil, 2008, p.54.



68

no Brasil”, 1979).28 Nessa narrativa, a arquitetura colonial tem papel central, assim como 

a hegemonia da linguagem de raiz corbusiana, impulsionada pela presença do homem 

de Estado, o Ministro Gustavo Capanema, que viabilizou a construção do Ministério da 

Educação e Saúde, o marco inaugural na cronologia do moderno nacional. 

A arquitetura moderna e sua afirmação no campo cultural e arquitetônico adquirira, 

em 1930, status de batalha durante a passagem de Costa pela direção da ENBA, à qual se 

seguiu a contenda com José Marianno Filho. A partir daí, passos substanciais foram dados 

em favor da consolidação do grupo moderno, com protagonismo costiano na prancheta e nas 

letras.29 A tomada de lugar no campo do patrimônio histórico e artístico nacional será grande 

fronteira conquistada pelos arquitetos modernos, conquista esta inseparável da valoração 

pelos próprios da arquitetura moderna, tal como se verá a seguir.

Em 1937, ao assumir o trabalho no Iphan, Costa havia recentemente vencido embates 

para o estabelecimento da arquitetura moderna. Entre 1935 e 1936 aconteceram os episódios 

do concurso de projetos para a sede do Ministério da Educação e Saúde; da divulgação do 

vencedor ao cancelamento do projeto e a convocação de Lucio Costa para a realização de 

outro projeto, até a reunião do grupo moderno e a consultoria de Le Corbusier passou-se 

pouco mais de um ano.30 Com o projeto para o MES31 aprovado pela equipe do Ministério o 

espaço da arquitetura moderna de vertente corbusiana tornava-se cada vez mais consistente. 

Ressalve-se que o projeto para a Cidade Universitária de autoria de Le Corbusier não foi 

aprovado e outros ministérios da Esplanada do Castelo contemporâneos ao MES foram 

projetados e construídos com feições muito diversas do Ministério da Educação. Mas o que 

parece ser importante não é a unanimidade do movimento moderno junto ao Estado Novo, o 

que seria obviamente impossível diante do quadro multifacetado do projeto político vigente, 

e sim a concessão de lugar importante para o grupo exatamente no âmbito cultural.32 

Tão fundamental quanto à construção do Ministério foi a versão da história da 

arquitetura, a qual congraça ao edifício o título de milagre da nova arquitetura local. Martins 

interpreta que tal matriz de leitura se tornará recorrente na historiografia inaugurada pelo 

livro e exposição homônima anteriormente citada, “Brazil Builds”, que para além de detonar 

uma onda internacional de divulgação da arquitetura moderna nacional, estruturou a ideia 

de indissociabilidade entre originalidade da arquitetura brasileira e de sua identificação com a 

articulação entre modernidade e tradição, sustentado pela necessidade de afirmação ideológica 

do aparato estatal varguista.33 

28 Carlos Martins, “Hay algo de irracional”, 1999; Nelci Tinem, O alvo do olhar estrangeiro: o Brasil na historiografia da 
arquitetura moderna, 2006.
29 Ver Otávio Leonídio, Op. cit., 2007, Capítulo 2.
30 Para a história do concurso ver Mauricio Lissovsky e Paulo Sérgio Sá, Colunas da Educação, 1996 e Lauro Cavalcanti, 
As preocupações do belo, 1995.
31 Os autores do projeto são Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Eduardo Vasconcellos, Affonso Eduardo 
Reidy, Firmino Saldanha, José de Souza Reis, Jorge Machado Moreira e Ângelo Bruhns.
32 Lauro Cavalcanti, Moderno e brasileiro: a história de uma nova linguagem na arquitetura (1930-60), 2006, pp. 62-63.
33 Idem.
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As edificações selecionadas para o livro “Brazil Builds”, publicado em 1943, 

de Philip Goodwin e Kieder Smith para o Museu de Arte Moderna de Nova York, 

corresponderão aos períodos colonial e moderno, como, de resto, era o subtítulo do livro: 

“architecture, new and old”. As interpretações serão inseparáveis da prática arquitetônica de 

Lucio Costa e do grupo do Iphan. O contato inicial do MoMa foi realizado por meio do 

ministro Gustavo Capanema, e o Instituto, como o locus da produção de conhecimento 

da arquitetura brasileira, recepcionará e ciceroneará o grupo durante as viagens pelo país. 

Goodwin visitará muitas das obras acompanhado de Costa e utilizará material gráfico 

coletado pelo patrimônio.34 O Lucio Costa funcionário do Iphan e o Lucio Costa aguerrido 

arquiteto moderno entrarão em cena ao mesmo tempo e terão no livro a veiculação de 

um só projeto.

Pouco a pouco se constrói a história da arquitetura nacional, cujo local de fala 

e reprodução será o das relações entre tradição e modernidade. As práticas seletivas do 

Iphan de Rodrigo Melo Franco de Andrade terão como principal argumento os aspectos 

excepcionais e artísticos das obras, comprovados pela história da arte e da arquitetura 

escrita quase concomitantemente à seleção e à sacralização pelo tombamento. As proteções 

do Iphan guardarão íntima relação com a história da arte e da arquitetura, ou seja, serão 

frutos das narrativas historiográficas em construção.

34 Zilah Quesado-Decker, Brazil built, 2001, p. 117.

26. Imagem do Ministério da Educação e Saúde 
publicada em “Brazil Builds”.
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Preservando o espírito do moderno 

Em termos cronológicos e estilísticos a grande maioria dos tombamentos do Iphan 

até os anos 70 recaiu sobre edificações e cidades do período colonial formando conjunto 

homogêneo.35 As exceções a esse grupo de tombamentos saltam aos olhos, sendo a mais 

evidente a das obras do movimento moderno. Algumas delas eram recém-construídas ou 

sequer estavam finalizadas à época da proteção jurídica. O que justificaria o tombamento 

de edificações tão recentes? Sob que argumentos foram protegidas tais obras?

Ainda que no Iphan os critérios artísticos tenham prevalecido sobre os históricos 

nos atos de valoração, na história do pensamento e das políticas patrimoniais a 

combinação entre fatores históricos e artísticos foi sempre importante.36 Disso decorre a 

surpresa inicial com o ineditismo dos primeiros tombamentos do moderno, realizados no 

Brasil. Os critérios de ancianidade seguem relevantes em localidades onde a necessidade 

de distanciamento temporal da época da construção das edificações é condição para 

a salvaguarda, o que gera empecilhos à proteção de bens do século XX. A construção 

da memória da arquitetura moderna internacional iniciou-se contemporaneamente à 

inauguração das obras, protagonizada também pelos próprios autores que se empenharam 

na criação de fundações que guardassem sua memória, como Le Corbusier e Frank Lloyd 

Wright e pela historiografia que exaltou as realizações do moderno e ganhou força tão 

logo se estruturaram as primeiras críticas aos seus feitos. No Brasil, a proteção jurídica 

dos bens modernos atendeu aos objetivos dos arquitetos modernos que assumiram 

postos no órgão oficial de preservação, construíram as políticas e escreveram a história 

da arquitetura. 

Os tombamentos do Iphan de bens culturais de expressão moderna dividem-se 

em dois conjuntos agrupados cronologicamente: o primeiro deles vai de 1947 até 1967, 

tratados nesse capítulo, e o segundo, de 1983 ao presente, discutidos no capítulo seguinte. 

A Igreja da Pampulha de Oscar Niemeyer abre o primeiro bloco de seis tombamentos 

realizados durante a gestão de Rodrigo Melo Franco de Andrade, que se encerra em 1967, 

com o reconhecimento da Catedral Metropolitana de Brasília. Um intervalo de quase 20 

anos separa este último do tombamento da sede da Associação Brasileira de Imprensa, 

ABI, no Rio de Janeiro, em 1983, ao qual se seguiu outra leva de reconhecimentos da 

arquitetura moderna, quando a instituição, a arquitetura brasileira e patrimônio estavam 

em outro momento. 

35 Para listagem dos bens culturais tombados pelo Iphan ver Copedoc/ Iphan, Bens móveis e imóveis inscritos nos 
Livros do Tombo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: 1938-2009, 2009.
36 Alois Riegl em seus textos como “O culto moderno dos monumentos” publicado em 1903, define como monumento 
histórico qualquer objeto com mais de 60 anos, sendo todos objetos iguais perante a lei no que pode ser considerada 
a declaração de direitos dos monumentos. Sobre Riegl ver Cláudia dos Reis e Cunha, “Alois Riegl e ‘O culto moderno 
dos monumentos’”, Revista CPC, 2006. 
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Bens culturais edificados nos anos 30 a 60 tombados pelo Iphan entre 1947 e 1967

Bem cultural* Data do 
pedido 
tombamento

Data do 
tombamento

Processo

Igreja de São Francisco de Assis e suas obras de arte 
(Belo Horizonte-MG)

1947 1947 0373-T-47

Edifício na rua da Imprensa, 16 (edifício-sede do 
Ministério da Educação e Saúde), com toda a área de 
terreno situada entre as ruas da Imprensa e de Santa 
Luzia, a avenida Graça Aranha e a rua Araujo Porto 
Alegre, necessária a preservação de sua perspectiva  
monumental (Rio de Janeiro-RJ)

1946 1948 0375-T-48

Antiga Estação de Hidroaviões (Rio de Janeiro-RJ) 1956 1957 0552-T-56

Edifício conhecido como RP-1 ou “Catetinho” 
(Brasília-DF)

1959 1959 0594-T-59

Área do Parque do Flamengo (Rio de Janeiro-RJ) 1964 1965 0748-T-64

Catedral Metropolitana (Brasília-DF) 1962 1967 0672-T-62

* Nomes tal como aparecerem nos livros de tombo. 

Fonte: Processos de tombamento, Arquivo Central do Iphan; Copedoc/ Iphan, Bens móveis e imóveis 
inscritos nos Livros do Tombo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: 1938-2009, 
2009. Organizado por Flávia Brito do Nascimento. 

A arquitetura moderna brasileira enquanto patrimônio está diretamente envolvida nos 

posicionamentos teóricos nacionais da história da preservação, cujos protagonistas eram os 

mesmos. Os processos seletivos e de atribuição de valor são tributários das práticas patrimoniais, 

fundadas em critérios estético-estilísticos estabelecidos pela narrativa arquitetônica. A preservação 

do moderno edificado desde os primeiros momentos do Iphan foi guiada e respaldada pela 

história da arquitetura dita canônica, cuja afirmação assumiu sentido de batalha intelectual. 

O que interessou preservar está diretamente relacionado com a trama narrativa e com a versão 

da arquitetura nacional então construída, o que atinge diretamente os conjuntos residenciais 

estudados neste trabalho, até o momento pouco contemplados por ações de patrimonialização. 

Se nas ações do Iphan existe íntima relação entre a arquitetura que se considerou 

relevante de salvaguarda e a escrita da história dessa mesma arquitetura, na proteção da 

arquitetura moderna tais relações tornaram-se operativas. Os arquitetos modernos lançaram 

mão do tombamento como recurso de afirmação da arquitetura defendida como garantia da 

materialidade e prova de originalidade não só às gerações futuras, mas às ameaças do presente. 

Os tombamentos eram a prova final da vitória.

Nos primeiros tombamentos do Iphan de bens imóveis do movimento moderno 

a relação com a história da arquitetura foi pragmática. Preponderaram as inscrições de 

edificações de autoria de personagens indispensáveis à trama narrativa que estavam ameaçadas 

de inconclusão ou mutilação, garantindo-se sua permanência como provas materiais do 

moderno nacional. A justificativa para o reconhecimento precoce adivinha do fato de tais 
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obras já serem monumentos que os destinariam a ser inscritos, “mais cedo ou mais tarde, nos 

Livros do Tombo”, como declarou Lucio Costa ao defender a proteção à Igreja da Pampulha.37 

Para Silvana Rubino, “são bens que já nasceram tombados”.38 

A proteção jurídica do Ministério da Educação e Saúde, o segundo dos edifícios modernos 

a ser tombado em 1948 e o primeiro a ter o pedido formalizado em 1946, não esteve ameaçado 

de demolição ou incompletude. O perigo que pairava sobre ele era ainda mais ameaçador: os 

inimigos ideológicos. Os inimigos do movimento moderno eram aqueles que veementemente 

combateram a tomada de posição do grupo junto ao Ministério da Educação e Saúde e que 

persistiam na luta, aos quais se somaram novos interlocutores que questionariam a escrita da 

história a partir de então. Lucio Costa celebrava o feito do MES com as armas de outro local por 

ele também conquistado, o “Patrimônio”, campo da constituição da memória nacional. 

O tombamento do MES atribuía valor ao milagre da arquitetura brasileira. O edifício 

era o marco fundante daquilo que Lucio Costa afirmou como a verdadeira arquitetura nacional, 

genuína na adaptação das experiências internacionais pelos arquitetos locais, às expressões 

nacionais. Os mecanismos de adaptação ao clima, como brises, a utilização de materiais locais 

(pedra e azulejos), a integração das artes (presente na utilização de diversas esculturas) e a 

linguagem monumental corbusiana, conferiam ao edifício o caráter de inaugural, de pedra 

fundamental, reafirmado pela historiografia que se seguiu à sua inauguração.39 

A proposta de tombamento era um dos gestos de comemoração do grupo moderno 

pelo grande feito da arquitetura nacional e visava à consolidação do que se entendeu como 

a vitória do moderno no Brasil. Otávio Leonídio conta que a 3 de outubro de 1945, dia da 

inauguração do edifício, Costa escreveu uma carta ao Ministro Gustavo Capanema, que foi o 

embrião do texto “Depoimento de um arquiteto carioca”, publicado em 1951, nada mais que 

o princípio da sistematização da história da arquitetura brasileira. O texto era passo importante 

na consolidação da arquitetura que tanto se empenhara para florescer, principalmente porque 

a transformava em memória.40 Na carta de exaltação aos eventos em torno do MES o arquiteto 

entenderá o Ministério como o edifício-chave, monumento nacional, “(...) o marco definitivo 

da nova arquitetura brasileira (...).” 41 

O tombamento consagrou como monumento histórico e artístico nacional o edifício 

que a historiografia já havia elegido como tal. O pedido de proteção do Ministério, encaminhado 

em março de 1948, pelo arquiteto Alcides Rocha Miranda, era justificado pelo fato de 

tratar-se da primeira edificação monumental, destinada a sede de serviços públicos, planejada 
e executada no mundo em estrita obediência aos princípios da moderna arquitetura.42 

37 Iphan, Processo de tombamento n.0373-T-47, Igreja de São Francisco de Assis.
38 Silvana Rubino, Op. cit., 1991, p.138.
39 Nelci Tinem, Op. cit., 2006, p.59.
40 Otávio Leonídio, Op. cit., 2007, pp. 288-290.
41 COSTA, Lucio. “Depoimento de um arquiteto carioca, 1951” In: Lucio Costa, Registro de uma vivência, 1997, p. 194
42 Memorando de Alcides da Rocha Miranda ao Diretor da Divisão de Estudos e Tombamentos Lucio Costa. 8.3.1948. 
Iphan, Processo de tombamento n. 0375-T-48, Ministério da Educação e Saúde.
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Foi o lugar de marco da nova época na arquitetura do país, reconhecido pela crítica 

internacional, que Alcides Rocha Miranda exaltou no pedido de inscrição nos livros de belas 

artes e histórico.

Esse caráter de edifício marco de uma nova fase da evolução da arquitetura lhe vem 
sendo reconhecido pelos críticos e especialistas mais autorizados da Europa e da América, 
tal como é do conhecimento público, através das publicações técnicas. A obra em questão 
reveste-se, assim, da maior importância do ponto de vista artístico e histórico sendo de toda 
conveniência colocá-la sob a proteção do decreto-lei 25 (...)43

As dissonâncias à construção historiográfica iniciada por Costa e presente em “Brazil 
Builds” vieram à tona concomitantemente ao tombamento do MES pelo Iphan, o que reafirma 

a interpretação da proteção por lei como estratégia de confirmação e sacralização da arquitetura 

do movimento moderno como bem nacional. Geraldo Ferraz em artigo publicado, no início 

de 1948, em “O Jornal”, questionava o posto de Lucio Costa como pioneiro da arquitetura 

“contemporânea”, e, mais ainda, a ausência da pioneira arquitetura paulista de Warchavchik e 

Flávio de Carvalho. A resposta de Lucio Costa a Ferraz foi contundente e afirmará o que será 

reproduzido a partir de então nas narrativas canônicas. Assim escreveu Lucio Costa:

43 Idem.

27. Ofício de Alcides da Rocha Miranda 
solicitando o tombamento do MES.
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O que está em jogo e aguça a curiosidade perplexa dos arquitetos e críticos de arte europeus 
e americanos, não é propriamente saber quando, nem como ou por quem a nova concepção 
arquitetônica foi trazida para o nosso país, mas, sim, por que motivo, enquanto por 
toda a parte a arquitetura nova conservou-se mais ou menos limitada às fórmulas do 
conhecido ramerrão, ela irrompeu aqui, bruscamente, cerca de doze anos depois de haver 
sido experimentada pela primeira vez, sem maiores consequências, com tamanha graça e 
segurança de si, com feição tão peculiar e tão desusado e desconcertante vigor?44

A diferença de nossa arquitetura estava no “advento” Oscar Niemeyer, cuja expressão 

se revelou à época do projeto para o Ministério. A verdadeira arquitetura contemporânea 

nacional ramificava-se a partir deste milagre e do gênio Oscar Niemeyer, que, encontrando 

novo vocabulário plástico, impôs rumo diferente à arquitetura. E ela, distinta do resto da 

produção contemporânea, era identificável como “manifestação de caráter local”, já que 

renovava a nossa própria tradição, e, fundamentalmente, por que expressava a nossa própria 

personalidade nacional.45 Comparando Oscar Niemeyer a Aleijadinho, Lucio Costa colocava 

ambos como veiculadores da natureza nacional, como expressões singulares, e, mais do que 

isso, excepcionais, das nossas qualidades.

No mais, foi o nosso próprio gênio nacional que se expressou através da personalidade 
eleita desse artista, da mesma forma como já se expressara no século XVIII, em 
circunstâncias, aliás, muito semelhantes, através da personalidade de Antonio Francisco 
Lisboa, o Aleijadinho.46

O juízo crítico das realizações de Niemeyer ganhava ainda mais consistência com a 

perspectiva temporal. Ao vincular o arquiteto do século XX ao artista mineiro do setencentos, 

Lucio Costa dava os nexos históricos que justificavam as obras de Niemeyer como patrimônio 

nacional. Para Costa, ele já integrava o panteão de grandes arquitetos nacionais, e muito 

mais, estava entre os gênios. Não se pode esquecer a atuação, em 1938, de Costa da defesa da 

realização do projeto de Oscar Niemeyer para o Grande Hotel de Ouro Preto, em detrimento 

da proposta de Carlos Leão. O projeto de Leão foi prontamente associado ao movimento 

neocolonial, na medida em que utilizava elementos locais, ambientando-se à pré-existência 

colonial. Estando em Nova York na companhia de Niemeyer para construção do Pavilhão 

Brasileiro na Exposição de Nova York, Costa foi categórico ao perceber no projeto um possível 

recuo frente às conquistas do moderno àquela altura. Em retorno ao Brasil, Niemeyer recebe 

a comissão do projeto, em cuja elaboração Lucio Costa terá interferência direta, indicando, 

por exemplo, a utilização da cobertura inclinada em telhas de barro ao invés da laje plana.47 

44 Lucio Costa, “Depoimento, 1948” In: Lucio Costa, Op. cit., 1997, p. 198
45 Carlos Martins, “Introdução: Gregori Warchavchik: combates pelo futuro”, 2006; Otávio Leonídio, Op. cit., 2007.
46 Lucio Costa, Op. cit., 1997, p. 199.
47 Lauro Cavalcanti, Op. cit., 2006, Capítulo 6.
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Na contenda que se seguirá sobre a solução a ser adotada, Costa estará francamente 

ao lado da realização da obra moderna de Niemeyer, lançando a célebre máxima de que “a 

boa arquitetura de um determinado período vai sempre bem com a de qualquer período 

anterior – o que não combina com coisa nenhuma é a falta de arquitetura”, muito embora 

esta não tenha sido a prática cotidiana do órgão nas cidades tombadas como a mesma Ouro 

Preto ou Diamantina, onde grassou o “estilo patrimônio”, muito diferente do moderno.48 No 

que se refere particularmente à defesa das expressões modernas, a aceitação da construção da 

proposta “bela e verdadeira” de Niemeyer, a partir da interferência direta de Lucio Costa, foi 

48  A atuação do Iphan nessas cidades esteve pautada na aplicação de um dado modelo formal do vocabulário 
colonial que levou a descaracterizações e falsificações de grande vulto na cidade existente. A adoção de elementos da 
arquitetura colonial de modo a “corrigi-las” foi normatizada indicando-se aos proprietários a utilização, por exemplo, 
de “beiras em cachorro, vãos em caixões externos, folhas em rótulas, calhas ou guilhotinas”, típicos das edificações 
com estrutura de madeira. Lia Motta,  “A SPHAN em Ouro Preto: uma história de conceitos e critérios”, 1987 e 
Cristiane Gonçalves, Experimentações em Diamantina, 2010.

28. Fotomontagem do projeto de Carlos Leão para o Grande Hotel de Ouro Preto.

29. Desenho da fachada do Grande Hotel de Ouro Preto.
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passo importante na construção real e, na sequência narrativa, da arquitetura nacional, cujo 

protagonista era Oscar Niemeyer Soares.

A proposta de proteção da Igreja de São Francisco de Assis na Pampulha, feita em 

outubro de 1947, alguns meses antes da publicação do texto em resposta a Geraldo Ferraz, 

acima citado, demonstra a convicção do papel crucial de Niemeyer na arquitetura nacional. 

Dessa vez, o próprio Lucio Costa, Diretor da Divisão de Estudos e Tombamentos do Iphan, 

assinou o pedido encaminhado a Rodrigo Melo Franco de Andrade, considerando:

o louvor unânime despertado por essa obra nos centros de maior responsabilidade artística 
e cultural do mundo inteiro, particularmente da Europa e dos Estados Unidos;
considerando, enfim, o que o valor excepcional desse monumento o destina a ser inscrito, 
mais cedo ou mais tarde, nos Livros do Tombo, como monumento nacional (...)49

A Igreja de São Francisco de Assis ficara pronta em 1944, já exaltada pela crítica 

nacional e internacional como ícone. O conjunto da Pampulha marca o início de nova fase 

na produção de Oscar Niemeyer, referida pelo próprio como o princípio efetivo daquilo 

que caracterizaria o corpo de sua obra, cujas peculiaridades tinham sido anteriormente 

apenas esboçadas.50 Para Bruand, a Igreja era a obra-prima do conjunto, à qual não se 

pode comparar as demais edificações como a Casa do Baile e o Cassino. A singularidade da 

solução estrutural, até então só utilizada por engenheiros, aliada a sofisticados detalhes de 

grande plasticidade que revelavam a potencialidade do material utilizado, causaram grande 

admiração e surpresa.51 

O pedido de tombamento foi motivado pela resistência de setores da igreja mineira de 

consagrarem o edifício, associado à figura socialista do autor do projeto.52 Pronta desde 1944, 

permanecia fechada até a ocasião da proposta de proteção, segundo Costa, sendo saqueada e 

seus elementos constitutivos como altar, bancos e a via sacra retirados para outras igrejas. O 

estado de incompletude da igreja a destituía da possibilidade de ser a prova material da história 

da arquitetura que se tecia. Se pronta e utilizada como templo abrilhantava a arquitetura 

nacional, inacabada ou descaracterizada, ameaçava a força dos argumentos tão arduamente 

defendidos em favor da nova expressão. Costa envidou esforços pessoais na proteção à Igreja 

de São Francisco de Assis, cuja proposição foi prontamente aceita pelo diretor do Iphan. 

Transcorreu-se menos de um mês entre o pedido de “tombamento preventivo” e a notificação 

ao Prefeito de Belo Horizonte da decisão do tombamento, agilidade da certeza dos significados 

da obra como patrimônio artístico nacional.53 

49 Memorando de Lucio Costa, Diretor da DET ao Diretor Geral Rodrigo Melo Franco de Andrade, 8.10.1947. 
Iphan, Processo de tombamento n.0373-T-47, Igreja de São Francisco de Assis.
50 Danilo Matoso Macedo, Da matéria à invenção, 2008, p.165.
51 Yves Bruand, Arquitetura contemporânea no Brasil, 1991, p.112.
52 José Pessôa, “Cedo ou tarde serão consideradas obras de arte”, 2006.
53 Memorando de Lucio Costa, Diretor da DET ao Diretor Geral Rodrigo Melo Franco de Andrade, 8.10.1947. 
Iphan, Processo de tombamento n.0373-T-47, Igreja de São Francisco de Assis
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A engenhosa ideia de tombamento preventivo solucionava o eventual desconforto 

com a proposta de proteção jurídica de algo que pouco existia como tal, ou daquilo que estava 

fadado a “ruína precoce”. A motivação do tombamento partia dos discursos já mobilizados no 

Iphan em favor da proteção de bens imóveis de época mais pregressas, que era a importância 

do “salvamento” de algo excepcional em sério risco de desaparecimento.

A ameaça da perda ou a nostalgia de algo que não existe mais em sua integridade 

foi comum às políticas de patrimônio nas sociedades modernas nacionais, encontrado nas 

narrativas da preservação histórica em diferentes contextos. José Reginaldo Gonçalves, naquilo 

que chamou de retórica da perda, argumenta que as justificativas de proteção ao patrimônio se 

construíram face à situação de destruição ou desaparecimento eminente. O processo de perda 

é mais imaginado do que real e existe apenas diante da apropriação narrativa dos intelectuais 

de objetos múltiplos e heterogêneos que, por meio das políticas de Estado, são rotulados 

patrimônio nacional. A perda é pressuposto de uma situação original, autêntica, em risco 

eminente de desaparecimento que será restabelecida a partir da ação do patrimônio.54 

O sentido da urgência da ação do patrimônio nacional motivou a criação do Iphan, 

cujo papel era salvar as obras que constituíam a nação, sem possibilidade de substituição, já 

que eram únicas. O trabalho de Rodrigo Melo Franco de Andrade é guiado e mobilizado pela 

54 José Reginaldo Gonçalves, Op. cit., 1996, p. 89.

30. 31. Ofício de Lucio Costa solicitando o tombamento preventivo da Igreja de São Francisco de 
Assis de Oscar Niemeyer.
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ideia de salvação de objetos em risco que constituíam o patrimônio brasileiro. Se nas primeiras 

décadas de atuação do Iphan a destruição dos monumentos edificados característicos das 

cidades brasileiras era ocasionada pelo descaso, ignorância ou indiferença da população para 

com o valor das obras, a partir dos anos 60, os vilões da destruição eram a especulação 

imobiliária e a urbanização descontrolada que arrasavam tudo aquilo que era do passado. O 

“espólio cultural” dos antigos estava cada vez mais ameaçado.55 

É importante ressaltar que no Brasil não era a antiguidade de per si que motivava a 

salvaguarda, mas a excepcionalidade das obras de arte nacionais. O risco de se perder algo 

genuíno, original, atribuído como patrimônio nacional mobilizava os intelectuais do Iphan. 

Esse sentimento heroico de guardar algo sem proteção e profundamente ameaçado é, portanto, 

comum aos processos de salvaguarda de obras do colonial e do movimento moderno. Se as 

mais antigas já estavam “quase” sem salvação (sendo alvo de obras de restauração de volta 

ao estado presumivelmente autêntico),56 deveria se evitar que as obras de arte produzidas 

na contemporaneidade tivessem o mesmo destino. Este é um dos argumentos lançados por 

Lucio Costa na justificava de tombamento da Igreja da Pampulha:

(...) seria criminoso vê-lo arruinar-se por falta de medidas oportunas de preservação, para 
se haver de intervir mais tarde no sentido de uma restauração difícil e onerosa (...)57

Três dos quatro tombamentos que se seguiram ao da Igreja da Pampulha foram 

guiados por essa mesma lógica nostálgica de perda. A Estação de Hidroaviões, a Catedral de 

Brasília e o Parque do Flamengo, todas tombadas durante a gestão de Rodrigo Melo Franco 

de Andrade, estiveram, por razões diversas, sob o risco de destruição e incompletude. 

O Catetinho foge a essa regra. Foi a primeira construção de Brasília, projeto de Oscar 

Niemeyer para residência de Juscelino Kubitschek quando estivesse na cidade inspecionando as 

obras da nova Capital. O pedido partiu da presidência da república em 1959, e visava marcar o 

início do grande feito que era a cidade planejada de Brasília. O tombamento fundamentava-se 

não exatamente na arquitetura, embora fosse de Niemeyer, mas nas razões históricas e entrava 

no quadro das “casas históricas”, ou residências de personalidades ilustres do país.

Assim justificou seu tombamento o arquiteto Paulo Thedim Barreto, encarregado do parecer: 

(...) atendendo que a edificação em causa foi a unidade inicial do empreendimento 
urbanístico e arquitetônico de Brasília, parece-me que se justifica plenamente a respectiva 
inscrição no livro do tombo histórico.58

55 Idem, p. 90-97.
56 Sobre a prática de restauração do Iphan, ver as teses de doutorado de Antônio Luiz Dias de Andrade, Um estado 
completo que jamais pode ter existido, 1993, de Cláudia dos Reis e Cunha, Restauração: diálogos entre teoria e prática no Brasil nas 
experiências do Iphan, 2010 e de Cristiane Gonçalves, Op. cit., 2010.
57 Memorando de Lucio Costa, Diretor da DET ao Diretor Geral Rodrigo Melo Franco de Andrade, 8.10.1947. 
Iphan, Processo de tombamento n.0373-T-47, Igreja de São Francisco de Assis.
58 Parecer de tombamento Catetinho, Apud José Pessôa, Op. cit., 2006, p.160.



79

Não parece ser fortuito que dentre os tombamentos do moderno esse é o único cujo 

parecer é de Paulo Thedim Barreto, arquiteto de fora do círculo imediato dos modernos 

costianos, que no episódio do Grande Hotel de Ouro Preto posicionou-se em favor do 

projeto de Carlos Leão e depois pela adaptação de correr de casas antigas ao invés do projeto 

de Niemeyer.59 Chama igualmente a atenção o fato de que dentre as proteções de bens do 

século XX desse primeiro momento essa é a única a ser inscrita exclusivamente no Livro de 

Tombo Histórico; todas as demais foram inscritas no Livro das Belas Artes.60 

Era por serem obras de arte, herdeiras da “boa tradição” construtiva brasileira que 

mereciam os esforços em prol de sua manutenção física. A Estação de Hidroaviões, no Rio de 

Janeiro, foi a terceira da série de proteções ao moderno, antecedendo o pedido do Catetinho. 

Em dezembro de 1956, Dr. Rodrigo informa ao Diretor do Serviço do Patrimônio da União 

a decisão do tombamento do edifício, com o fim de notificar o proprietário:

a referida construção constitui um dos marcos fundamentais da arquitetura moderna brasileira.61

O pedido de proteção partira de Lucio Costa diante da ameaça de demolição do 

edifício para a construção do elevado da perimetral, que se iniciava naquele ponto, numa 

das pontas do Aterro do Flamengo, contornando toda a orla marítima do centro do Rio de 

Janeiro, passando junto ao porto e terminando na Avenida Brasil. A Estação de Hidros já 

estava desativada desde a década de 1950 e a notícia de sua descaracterização ou mutilação 

levou o Instituto de Arquitetos do Brasil a mobilizar-se para impedi-lo, propondo, inclusive, 

utilizar o edifício como sede. O prédio foi fruto de concurso público (na mesma época do 

concurso para o Terminal de Passageiros do Santos Dumont de autoria dos Irmãos Roberto), 

vencido pela equipe de Attílio Correia Lima, com a colaboração de Renato Soeiro, Jorge 

Ferreira, Renato Mesquita e Tomás Estrela. Construído entre 1937 e 1938, entre os primeiros 

edifícios públicos em que se utilizou a linguagem do movimento moderno, como a estrutura 

livre de concreto armado, grandes panos de vidro, pilotis e marquises em balanço. Para 

Bruand, as propostas vencedoras de Attílio Correia Lima para a Estação de Hidroaviões e as 

dos Roberto para a sede da ABI e para o Aeroporto de Santos Dumont eram a “prova evidente 

de que, repentinamente, algo havia mudado”.62

59 Formado em arquitetura na ENBA, foi professor da Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do 
Brasil e atuou no Iphan no primeiro grupo organizado por Rodrigo Melo Franco de Andrade, após ter trabalhado 
no Mosteiro de São Bento. Em 1949 defendeu a tese Casas de Câmara e Cadeia no concurso para professor de 
Arquitetura do Brasil na FNA. Nos anos 50 e 60 chefiou as Seções de Obras e de Arte nas diretorias de Conservação 
e Restauração e de Estudos de Tombamento respectivamente. Analucia Thompson (org.), Op. cit., 2010, pp. 145-146. 
Sobre o episódio do Grande Hotel de Ouro Preto Lauro Cavalcanti, Op. cit., 2006, pp.112-113.
60 O Catetinho, localizado em Brasília-DF, de autoria de Oscar Niemeyer foi tombado em 1959. O processo de 
tombamento encontra-se desaparecido do Arquivo Central do Iphan, não tendo sido possível analisar sua 
documentação. Deste modo, não procedemos ao estudo das suas atribuições de valor diante da ausência das fontes 
primárias. As informações utilizadas foram de José Pessôa, Op. cit., 2006. 
61 Iphan, Processo de tombamento n. 0552-T-56, Antiga Estação de Hidroaviões.
62 Yves Bruand, Arquitetura contemporânea no Brasil, 1981, p.103.
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O edifício mereceu destaque em “Brazil Builds”, e junto com o profeta de Aleijadinho 

figura na sua sobre capa, recebendo elogios de Phillip Goodwin:

(...) tem uma estrutura de cimento armado e é coberto de lages de travertino importado 
da República Argentina. Dentro e fora, uma elegante escada também de concreto e 
em espiral conduz ao restaurante. Uma leve coberta com suportes diagonais de aço 
protege a passagem para o cais de embarque (à extrema esquerda). O jardim está 
ornamentado de um pequeno refúgio de concreto. A principal entrada de automóveis 
não precisa de descrição para pôr em relevo a sua importância, cheia de uma simples 
e correta distinção.63

A manutenção física da Estação de Hidros, a partir da contundente atuação do Iphan, 

significava a possibilidade de perpetuação material da arquitetura moderna brasileira que a 

esta altura, em meados dos anos 50, já estava consolidada. Paulo Santos, arquiteto, professor 

da Faculdade Nacional de Arquitetura e conselheiro do Iphan, em resposta à impugnação 

do tombamento feita pelo proprietário do terreno, o Ministério da Aeronáutica (sob várias 

argumentações, dentre elas a de que o edifício estava mutilado pela passagem do viaduto), 

afirma que a perimetral não retirara do edifício suas características intrínsecas e dá parecer 

favorável à proteção federal, a qual seria

(...) motivo de orgulho das gerações futuras por seu excepcional significado na eclosão 
de um movimento de expressão internacional, como foi a arquitetura contemporânea do 
Brasil, não igualado em latitude, por nenhum outro da nossa história artística.64

63 Philip L Goodwin, Brazil Builds. Architecture New and old 1652-1942, 1943, p. 152.
64 Iphan, Processo de tombamento n. 0552-T-56, Antiga Estação de Hidroaviões.

32. Foto da Estação de Hidros anexada ao processo 
de tombamento do Iphan vendo-se o Viaduto da 
Perimetral em construção.

33. Planta com o traçado da Perimetral e a Estação 
de Hidros.
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Passaram-se cinco anos até que novo pedido de tombamento de obra moderna chegasse 

ao Iphan. Os deputados federais Jonas Bahiense, Pereira da Silva e outros, havendo-se com 

as dificuldades de conclusão da catedral da recém-inaugurada capital, elaboram projeto de 

lei no qual propõem o reconhecimento da Catedral de Brasília como Monumento Nacional. 

Solicitam a proteção legal, vendo nela a possibilidade de angariar recursos para o término das 

obras. Lucio Costa nega o pedido:

Tratando-se de uma igreja ainda em construção não vejo como inscrevê-la no Livro do 
Tombo Histórico ou Artístico, pois não se pode antecipar o juízo póstero a ponto de tombar a 
coisa antes dela sequer existir. Seria a inversão completa da ordem natural do processamento 
que a lei prevê. A anomalia avulta quando se constata que a finalidade do artifício é 
permitir contribuição ilegal do governo (...) para a conclusão de obras da Catedral.65 

Surpreende a negação de Costa sob o argumento da impossibilidade de juízo de 

valor a algo inconcluso. Afinal, tratava-se de obra de Niemeyer na capital por ele projetada. 

Embora nos tombamentos anteriores da arquitetura moderna as obras estivessem, a rigor, 

concluídas, todas elas eram muito recentes e algumas não estavam sendo utilizadas, como a 

Igreja da Pampulha, donde o encaminhamento do tombamento preventivo estava ocorrendo. 

O parecer do arquiteto aponta para outras possíveis causas da negativa. A primeira delas é o 

artifício do pedido estar atrelado ao levantamento de dinheiro para a conclusão da obra, o 

65 Parecer “Catedral de Brasília” por Lucio Costa em 8.5.1962. Iphan, Processo de tombamento n. 0672-T-62, 
Catedral Metropolitana. 

34. Sobrecapa do livro “Brazil Builds” com a 
Estação de Hidros.
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que é denominado de aberração. A segunda relaciona-se aos procedimentos administrativos 

do Iphan e à defesa da sua autonomia quanto à eleição dos bens nacionais e ao instituto 

do tombamento frente às propostas de patrimônio vindas do poder legislativo por meio de 

projetos de lei.66

O diretor do Iphan, Rodrigo Melo Franco de Andrade, reforça o parecer de Lucio 

Costa em carta à Assessora Parlamentar Sylvia Bastos Tigre, apontando os impedimentos do 

tombamento para a conclusão da Catedral. Caso transformada em monumento histórico,

nenhuma obra poderia ser executada para ultimar a sua construção, externa ou 
internamente, nem para ornamentá-la, nem para ajustá-la ao exercício do culto sem que 
os respectivos projetos fossem aprovados antecipadamente por essa diretoria (...)67

Em correspondência ao Ministro da Educação de Cultura, Dr. Rodrigo reitera as 

assertivas de Costa:

(...) venho solicitar a V.Exa. verificar a possibilidade de sua prestigiosa intervenção no 
sentido de não ser aprovado o projeto em questão nos termos em que foi redigido. Às razões 

66 Os aspectos jurídicos do tombamento pelo legislativo são tratados em Sônia Rabello, O Estado na preservação de bens 
culturais. O tombamento, 2009, pp. 47-52.
67 Ofício n.1032 de 20.8.1962 de Rodrigo Melo Franco de Andrade à Assessora Parlamentar Sylvia Bastos Tigre. 
Iphan, Processo de tombamento n. 0672-T-62, Catedral Metropolitana. 

35. Catedral de Brasília inconclusa.
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aduzidas pelo arquiteto Lucio Costa ocorre acrescentar que não há fundamento para 
considerar-se a Catedral em causa como monumento histórico. Nem haveria justificação 
alguma, apreciada a obra do ponto de vista de valor arquitetônico, cingir-se o tombamento, 
entre as numerosas edificações monumentais de autoria de Oscar Niemeyer erigidas em 
Brasília, tão somente a estrutura nua da mesma Catedral.68 

A afirmação das “numerosas edificações monumentais de autoria de Oscar Niemeyer” 

aponta para a “vitória” do moderno no início dos anos 60. O movimento moderno estava 

já consolidado naquele momento e seus protagonistas reproduzindo-o como linguagem 

hegemônica apropriada pelas novas gerações, já em vias de ser questionada por outras correntes 

de pensamento e projeto, a exemplo do que vinha acontecendo no estrangeiro. A legitimação 

pelo tombamento não parecia ser mais recurso necessário ou importante para sua afirmação. 

Afinal, construir a Capital do País com o urbanismo moderno, repleta de edificações de Oscar 

Niemeyer não era pouca coisa. 

Não obstante não pairarem mais ameaças de destruição ou mutilação sobre as obras, 

Rodrigo Melo Franco de Andrade considerou à época que havia conveniência no pedido de 

tombamento, sendo o problema de ordem da seleção e não da valoração. Como justificar 

a proteção de uma única obra dentre outras tão importantes como a sede do Congresso 

Nacional e os Palácios do Planalto, da Alvorada e do Supremo Tribunal Federal, como de fato 

fará o Iphan mais de quarenta anos depois?69

Em 1967, o prefeito de Brasília Wadjo Gomide apresentou novo pedido de 

tombamento com a concordância do Arcebispo Metropolitano e do Embaixador Wladimir 

Murtinho, que dessa vez é aceito por Lucio Costa e reiterado pelo diretor substituto Renato 

Soeiro. A Catedral é tombada preventivamente em 1967 diante da “conjugação de propósitos” 

digna do “espírito de Brasília”.70 

Renato Soeiro, como diretor substituto do Iphan, assina o despacho do processo 

e indica a transcendência dos valores materiais do moderno ao afirmar que a silhueta da 

inacabada Catedral de Brasília já teria se tornado parte definitiva da paisagem urbana da 

Capital. A aceitação do pedido de tombamento da Catedral é justificada explicitamente pela 

prerrogativa da proteção por lei da obra inacabada do Parque do Flamengo, realizada em 

1965, dois anos antes. A essa parece somar-se a da paisagem urbana como valor de patrimônio. 

O reconhecimento dos valores paisagísticos era recurso previsto desde a fundação 

do Iphan no decreto-lei nº 25. De acordo com Scifoni,71 a legislação federal brasileira de 

68 Ofício n. 590 de 9.5.1962, de Rodrigo Melo Franco de Andrade ao Ministro da Educação e Cultura Dr. Antônio de 
Oliveira Britto. Iphan, Processo de tombamento n. 0672-T-62, Catedral Metropolitana. 
69 Ofício n.1032 de 20.8.1962 de Rodrigo Melo Franco de Andrade à Assessora Parlamentar Sylvia Bastos Tigre. 
Iphan, Processo de tombamento n. 0672-T-62, Catedral Metropolitana. 
70 Parecer tombamento preventivo da “Catedral de Brasília” por Lucio Costa, s/d. Iphan, Processo de tombamento 
n. 0672-T-62, Catedral Metropolitana. 
71 Para uma discussão detalhada e competente do patrimônio natural no Brasil e no Estado de São Paulo ver a tese de 
doutorado de Simone Scifoni, Op. cit., 2007.
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preservação foi pioneira na inclusão da atribuição de valor aos “monumentos naturais” e 

às “paisagens ou locais particularmente dotados pela natureza”, pois o tema do patrimônio 

natural adquiriu particular importância no contexto global das políticas de patrimônio a 

partir dos anos 70 com a ação da UNESCO. Os mais significativos momentos da atuação do 

Iphan no patrimônio natural foram os anos 40, início da ação do órgão quando se tombaram 

sete sítios naturais, e os anos 70 e 80, com muitos reconhecimentos, sobretudo na cidade 

do Rio de Janeiro, por força da ação da sociedade civil. A noção da paisagem urbana nas 

atribuições de valor do Iphan é evidente na inscrição de diversas cidades coloniais como 

Ouro Preto, Paraty e Olinda no livro do tombo paisagístico, atendendo a objetivos muito 

variados.72 O tombamento do Parque do Flamengo destaca-se pela novidade de se ver valor de 

patrimônio numa obra urbanística de intervenção drástica no Rio de Janeiro e inteiramente 

nova. A paisagem que se protegia era recém-criada, era aquela do “trecho conquistado ao mar 

entre a praia de Santa Luzia e o Morro da Viúva”. 

A proposta de tombamento do parque partiu do Governador do Estado da Guanabara, 

Carlos Lacerda, articulada por Lota de Macedo Soares, responsável pelas obras. A intenção de 

proteção ao Aterro fora motivada por temor que a “ganância” da especulação imobiliária ou a 

incompreensão de gestões futuras o destruíssem. A proteção preventiva era algo já conhecido 

e testado pelo Iphan, mas a justificativa para o ato administrativo era nova. Entram em cena 

novos fatores que acompanharão o campo da gestão de bens culturais até o presente. O poderio 

econômico e a especulação imobiliária se faziam sentir nos anos 60, quando o fenômeno da 

urbanização crescente era realidade. O argumento da possível destruição de grande área livre 

conquistada ao mar destinada ao lazer da população baseava-se na luta ideológica travada à 

época do projeto para o aterro, quando se intencionava ocupar toda a área com autopistas, 

não deixando espaço para o parque.73 

O pedido recaía sobre a paisagem construída e não particularmente sobre as 

edificações, embora essas tenham sido de pronto lembradas no primeiro parecer dado sobre 

o assunto de autoria de Paulo Thedim Barreto, chefe da Seção de Arte. Thedim foi favorável 

ao tombamento, ao qual se seguiu o “de acordo” de Lucio Costa, Diretor da Divisão de 

Estudos e Tombamentos.74 

 A ênfase na paisagem é reafirmada pelo diretor do Iphan, inclusive como justificativa 

para a inclusão dos incompletos bens edificados de autoria de Affonso Eduardo Reidy 

lembrados por Thedim. Como o pedido visava à manutenção do parque no seu conjunto 

e não exclusivamente às edificações, não haveria impedimentos para que tal acontecesse. 

Embora inconcluso, o Parque do Flamengo estava prestes a ser inaugurado. O conselheiro 

Paulo Santos é contundente ao opinar favoravelmente ao tombamento, o único capaz de 

preservar seus valores. É ele quem nomina os autores do projeto para o Aterro, lembrando 

a parceria de Reidy e de Burle Marx na criação de algo de grande beleza e orgulho para 

72 Rafael Winter Ribeiro, Paisagem cultural e patrimônio, 2007.
73 Sobre a construção Parque do Flamengo, ver Carmen Oliveira, Flores raras e banalíssimas, 1996.
74 Iphan, Processo de tombamento n. 0748-T-64, Área do Parque do Flamengo.
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a cidade do Rio de Janeiro. Vincula-o, portanto, aos grandes criadores do movimento 

moderno brasileiro.75

Mesmo que o pedido feito por Lota e Lacerda focasse no aspecto urbano e paisagístico 

sem fazer referência ao moderno ou aos autores do projeto, o conselheiro Paulo Santos dá 

o nível da obra artística em questão, cujos valores paisagísticos ganhavam importância por 

serem expressões do urbanismo e da arquitetura moderna. Em 20 de abril de 1965, em 

sua 44ª Reunião, o Conselho Consultivo do Iphan aprovou por unanimidade o pedido de 

tombamento do parque, inscrevendo-o no livro do tombo paisagístico. 

 A evocação dos valores paisagísticos no tombamento desses dois últimos bens 

modernos apontam para a transmutação dos argumentos de proteção ao patrimônio nos anos 

60. Não obstante Brasília ser considerada inflexão importante nos “rumos” da arquitetura, 

sendo o marco cronológico para o início de novas expressões arquitetônicas, os anos 60 

serão ainda de muitos louros e realizações para o movimento moderno brasileiro, com a 

execução de obras de grande envergadura como, por exemplo, o Palácio do Itamaraty de 

Niemeyer. No campo do patrimônio cultural, embora até 1967 prossiga a gestão de Dr. 

Rodrigo que coincide com a datação do primeiro conjunto de tombamentos da arquitetura 

moderna feitos pelo Iphan, mudanças nas práticas institucionais são perceptíveis, ainda que 

sutis. As permanências e mudanças na arquitetura nacional e no patrimônio aparecem, em 

alguma medida, na sequência administrativa dos processos dos anos 60, principalmente no 

tombamento do Parque do Flamengo. 

 No primeiro momento, os tombamentos federais de bens imóveis modernos são 

guiados pela assertiva da arquitetura considerada verdadeira e na busca por sua consagração por 

meio da articulação entre historiografia e proteção jurídica, utilizada nos casos considerados 

extremos de perda eminente. Como nos demais processos da instituição deste período, os 

reconhecimentos partiram dos técnicos e não escondem a clareza de propósitos para com 

a salvaguarda dos exemplares mais importantes do momento contemporâneo. Ministério 

da Educação e Cultura, Igreja de São Francisco de Assis e Estação de Hidroaviões foram 

declaradas patrimônio nacional em razão de seus valores artísticos excepcionais, assim eleitos 

pelo grupo. Se no Ministério a intenção era a comemoração do feito da arquitetura nacional, 

75 Idem. 

36. Planta do Parque do Flamengo com a proposta de tombamento do conselheiro Paulo Santos.
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marco inaugural da nova tradição edilícia, na igreja e na estação utilizava-se o recurso jurídico 

para a manutenção das realizações importantes do moderno ameaçadas de descaracterização. 

Por serem tão recentes à época do tombamento e suas argumentações estarem 

intimamente ligadas à afirmação do projeto de arquitetura em curso tais ações de salvaguarda 

são exemplos didáticos dos processos que envolvem a atribuição de valor no patrimônio 

cultural. Demonstram como são projetos socialmente construídos e atendem a propósitos 

específicos do momento presente,76 no caso brasileiro daqueles anos, de construção da 

nacionalidade e de afirmação da arquitetura moderna. A materialização da nação por meio da 

arquitetura perpassou as ações da cultura do Estado Novo e prosseguiu nos anos seguintes, 

quando os saberes técnicos ainda ditavam a eleição do patrimônio da nação.  

 A partir do Catetinho, em 1959, os pedidos de proteção de edificações modernas 

chegam ao Iphan assinados por prefeitos ou governadores interessados na continuidade física e 

simbólica do seu legado político. Encontram a instituição ensimesmada, com práticas rotineiras, 

e pouco afeita às sugestões ao patrimônio nacional, uma tarefa que afinal, por décadas, coube 

exclusivamente aos técnicos, não obstante o “tombamento voluntário” estar previsto no decreto-

lei nº 25,77 como lembrou o diretor do Iphan ao Conselho Consultivo, diante do inusitado. 

Como o Catetinho, a Catedral de Brasília e o Aterro do Flamengo eram também expressões 

do moderno nacional com características de excepcionalidade ou de monumentalidade, 

encontraram guarida no Iphan. O que parece ser mais importante é que sua relevância como tal 

é argumentada por agentes de fora da instituição, ou, ao menos, não por protagonistas e autores 

das obras. Leigos e eruditos legitimam as obras ao pedirem e assentirem com a necessidade dos 

tombamentos. Ou seja, os valores do moderno já estavam consagrados.

 Paulo Santos, em seu parecer sobre o Aterro do Flamengo nos dá dimensão do lastro 

do moderno e do processo de construção de sua memória nos anos 60, que se evidenciará nas 

décadas seguintes. A aceitação para o tombamento de objeto inusitado e a argumentação em 

favor da paisagem são indícios das novidades, mas a justificativa do tombamento pela natureza 

grandiosa e excepcional da obra de Affonso Eduardo Reidy e Burle Marx cristaliza as práticas.78

Se os objetos e problemas patrimoniais começam a mudar, os valores da arquitetura 

moderna exaltada na condição de patrimônio nacional serão corroborados pelo enraizamento 

do movimento conscientemente efetuado nos anos 40 e 50, do qual as ações do Iphan fazem 

parte. A emergência de novas expressões arquitetônicas nos anos 80 e os questionamentos 

dos “rumos” da arquitetura brasileira estarão constantemente acompanhados das 

lembranças e realizações dos modernos, agora exaltados como mestres. Monumentalidade 

e excepcionalidade serão frequentemente listados nos atributos das obras modernas que 

serão objeto de patrimonialização nos anos seguintes, sendo justificativa e justificando o 

conquistado lugar de memória.

76 Ulpiano Bezerra de Meneses, “A história, cativa da memória?”, 1992, p.11.
77 “Art. 6º O tombamento de coisa pertencente à pessoa natural ou à pessoa jurídica de direito privado se fará 
voluntária ou compulsoriamente.” Decreto-lei n. 25/37. Grifos meus. 
78 Iphan, Processo de tombamento n. 0748-T-64, Área do Parque do Flamengo.
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Construção de memória do moderno: 
publicações e revistas de arquitetura

Em maio de 1977, Vicente Wissenbach, editor da revista Arquiteto escreve editorial 

sobre o patrimônio histórico:

O trabalho dos profissionais ligados ao patrimônio histórico tem sido visto, mesmo 
por outros arquitetos, como um trabalho estático, quase sempre ligado a “peças de 
museus”, casas em ruínas e coisas do gênero, apesar da imensa contribuição que estes 
profissionais têm dado à preservação de nossa memória, à paciente catequese sobre o que 
é patrimônio histórico.1

O editor caracterizava o patrimônio na chave da excepcionalidade do trabalho dos 

poucos e heroicos profissionais que cuidavam das “coisas do passado”. Poucos anos depois, em 

agosto de 1979, outro editorial de Wissenbach apontava para o entendimento do patrimônio 

e da atividade de preservação de maneira distinta. O texto intitulado “Reformas, restaurações, 

reciclagens. Um mercado que se abre para o arquiteto” trazia o profundo incômodo com 

a destruição dos espaços das cidades e sugeria o papel importante dos arquitetos na sua 

recuperação, que poderiam atuar nesta “faixa de mercado”.

Andando pelas ruas, às vezes nos dá uma vontade de gritar por socorro, tantas são as 
agressões que sofremos com os falsos estilos, com a destruição dos espaços, dos entornos. 
Agressões que chegam aos seus limites máximos nas zonas residenciais transformadas em 
comerciais, onde as “reformas” são realizadas sem nenhum critério (a não ser o destrutivo), 
num ritmo galopante, e um mau gosto ainda mais.2 
 

A mudança discreta, mas perceptível, compreendia o patrimônio não mais como 

tarefa de iniciados e especialistas detentores do conhecimento sobre a arquitetura do passado, 

mas presente no cotidiano e tarefa de todos os arquitetos. Acenava o patrimônio edificado 

1 Vicente Wissenbach, “Editorial”, Arquiteto, ano 1, n.3, maio/junho 1977.
2 Vicente Wissenbach, “Reformas, restaurações, reciclagens. Um mercado que se abre para o arquiteto”, Projeto, 
agosto 1979.

E os modernos? Historicização da arquitetura 
moderna brasileira, anos 80 - 20003.
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como um dos temas importantes dos anos 80 para a agenda dos arquitetos inseridos na 

produção pública e privada, fruto dos muitos desdobramentos da arquitetura nacional e das 

políticas de patrimônio dos anos 70. 

A defesa das cidades e da cultura urbana que progressivamente se desmantelara nos anos 

de desenvolvimentismo, crescimento econômico veloz, ditadura militar e muito bota-abaixo 

ganhava voz nas ruas. O choque da demolição dos casarões da Avenida Paulista, em 1982, não 

o poderia ser pela novidade da experiência, e sim pelo do sentimento já conhecido da população 

de perda de seus espaços de memória. A destruição do Palácio Monroe, no Rio de Janeiro, em 

1976, com a anuência do Iphan, para a passagem do metrô, é frequentemente citada por leigos 

e especialistas como irreparável, exemplar do fosso entre as intenções de valoração técnica e as 

afetivas. O mesmo trauma causou na população de Belo Horizonte a demolição do Cine Teatro 

Metrópole, em 1983, que levou à criação do conselho de patrimônio do município.3

A perda das mansões da elite cafeeira foi divulgada com pesar pela imprensa. A 

revista Projeto noticiou o acontecido, deixando claro que este era tema que interessava aos 

arquitetos e à cidade.

Declarações precipitadas do arquiteto Ruy Ohtake, do Condephaat, foram, segundo 
alguns, a principal razão da demolição “clandestina” dos três últimos casarões da Avenida 
Paulista, na manhã de um domingo. Surpreendendo a todos, vizinhos, transeuntes e 
mesmo a polícia, três escavadeiras atacaram quase que ao mesmo tempo os três casarões 
com o nítido objetivo de demolir o máximo num mínimo de tempo, para, aparentemente, 
impedir qualquer ação popular, apresentando o “fato consumado”.4

O tema do patrimônio terá destaque na Projeto, que emergirá dos anos de ditadura 

como o veículo de debates da arquitetura brasileira, apresentando as “tendências”, tal como 

chamavam, discutindo os “rumos” e firmando posições. Descendendo do jornal Arquiteto, 

criado em 1972, vinculado ao IAB e ao Sindicato dos Arquitetos, a Projeto teve seu primeiro 

número em abril de 1979. Seu objetivo era atingir o grande público dos arquitetos, mostrando 

a diversidade do Brasil e da produção arquitetônica. Sem vincular-se a correntes ideológicas, 

publicou a variedade nacional e as particularidades regionais do país, editando cadernos 

especiais fora do eixo Rio-SP. Alcançou grande sucesso principalmente após meados da década, 

quando na esteira da necessidade e da possibilidade dos diálogos arquitetônicos, surgiu a AU.5

Na Projeto a restauração ganhará diversos outros nomes e abordagens, como 

reciclagem, re-uso ou simplesmente reforma.6 A valorização econômica do patrimônio 

3 Iphan, Processo de tombamento n. 1341-T-94, Pampulha: Conjunto Arquitetônico e Paisagístico, Belo Horizonte-MG.
4 Projeto, “Tratores destroem patrimônio paulista”, Projeto, n. 41, junho 1982.
5 Elane R. Peixoto, Arquitetura na revista Projeto (1980-1995), 2003, p. 50, 129-142.
6 Não se trata aqui de discutir as razões das nomenclaturas e os conceitos sobre o campo disciplinar da restauração, 
então vigentes, tampouco os projetos ou o arcabouço teórico utilizado pelos arquitetos. Nosso objetivo é apontar 
como o patrimônio estará no horizonte de trabalho daqueles anos. 
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construído e de linguagens arquitetônicas diversas do colonial, sobretudo do século XIX, 

abrirão caminho para muitos projetos e também espaço para sua divulgação.7 A restauração 

aparecerá com força como nicho de trabalho diante da recessão, da considerável diminuição 

das comissões e da crise de paradigmas. Importantes projetos, sobretudo os de Lina Bo Bardi, 

serão citados como exemplos da boa arquitetura nacional. No final da década, o acúmulo 

de experiências permitirá elencar as realizações na área, tendo se conformado num campo 

de trabalho, ou num “dos temas mais característicos de nosso momento”. A recuperação de 

edifícios históricos estará dentre os cinco temas da década, juntamente com a “arquitetura de 

negócios”, “especulação imobiliária”, “programas técnicos” e “expressões regionais”, citados 

por Ruth Zein, numa avaliação da arquitetura brasileira publicada na Projeto em 1987.8 

Em 1986, a Projeto apresentou o Sesc Pompéia de Lina Bo Bardi, sendo acompanhado 

naqueles anos da publicação também na revista de arquitetura AU de muitos outros projetos 

e obras do gênero como o Matadouro da Vila Mariana (São Paulo-SP), a Fundição Progresso 

(Rio de Janeiro-RJ), o Centro Cultural Dannemann (Salvador-BA), a Casa de Cultura Mário 

Quintana (Porto Alegre-RS), as Oficinas Culturais Oswald de Andrade (São Paulo-SP), o Teatro 

Municipal de São Paulo, o Teatro José de Alencar (Fortaleza-CE), o Mercado Central de São 

7 Importante citar que a revista CJ Arquitetura trouxe em 1977 e 1978 números especiais sobre o patrimônio cultural 
brasileiro e paulista, respectivamente. Especial 40 anos do patrimônio histórico, CJ Arquitetura, n. 17, 1977; Patrimônio 
Cultural de São Paulo, CJ Arquitetura, n. 19, 1978.
8 Ruth Verde Zein, “O futuro do passado, ou as tendências atuais”, 1987, pp.99-113.

37. 38. Charges de Caruso na Revista Projeto sobre a demolição dos casarões da Avenida Paulista. 
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Paulo, a Casa do Benin (Salvador-BA), a Ladeira da Misericórdia (Salvador-BA), o Projeto Luz 

Cultural (São Paulo-SP) e diversos palacetes e casas ecléticas convertidos em novas funções.9 

Na coluna “Patrimônio” da revista, também assinada por Hugo Segawa, se noticiarão 

livros, projetos, congressos e experiências de norte a sul do país. O fecundo quadro possibilitava 

publicar propostas de inventário, proteção e promoção do patrimônio no Brasil e no exterior, 

indo do centro histórico de Montevidéu à arquitetura vernácula do norte de Goiás, passando 

por Paranapiacaba, Campos Elíseos, Centro de São Paulo, arquitetura gaúcha, Olinda, 

Maceió, São Carlos, Fábrica da Pompéia, bairro dos Jardins-SP, bondes de Santa Teresa, 

Bairro da Luz, arquitetura da imigração japonesa e chegando ao patrimônio moderno como 

Brasília e as casas de Warchavchik.10

9 Flavia Brito do Nascimento, “Subsídios para a construção da memória moderna: levantamento nos periódicos de 
arquitetura”, 2010.
10 Flavia Brito do Nascimento, Op. cit., 2010.

39. 40. 41. 42. Reportagens 
na Revista Projeto sobre 
patrimônio cultural: Bondes 
de Santa Teresa, Casa de Mário 
Quintana, Sesc Pompéia e Capa 
no número 41de 1982 com 
charge de Caruso mostrando a 
destruição das cidades. 
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Com efeito, um dos episódios mais fulgurantes do patrimônio na primeira metade 

da década de 80 envolverá exemplar arquitetônico moderno, devidamente noticiado pela 

Projeto.11 Às vésperas do ano novo de 1984, o então presidente do Condephaat, Antônio 

Augusto Arantes, abriu o processo de tombamento da Casa Modernista, na Vila Mariana, 

projetada por Gregori Warchavchik, que estava sob ameaça de demolição para a construção 

de edifícios residenciais, garantindo, assim, o seu tombamento em caráter provisório.12 Os 

acalorados debates pela preservação da casa envolveram moradores do bairro, políticos, 

universidades e interessados em episódios que tiveram passeatas, confrontos com a polícia, 

duras argumentações com os proprietários e processos judiciais. Abaixo-assinados da 

comunidade e pareceres de especialistas fundamentaram o processo de tombamento, aprovado 

pelo Conselho Consultivo do Condephaat, em 1984.

Em muitos aspectos, o transcurso do tombamento e a proteção jurídica da casa 

são simbólicos dos debates sobre o patrimônio e das políticas que se vislumbravam nos 

anos de redemocratização política do Brasil. O forte envolvimento e manifestação da 

sociedade civil em favor da preservação não apenas da edificação, mas também dos seus 

jardins (vistos como partes essenciais ao conjunto), a ação da imprensa na divulgação da 

luta pela sua permanência e o fluido diálogo entre todos estes e o órgão de patrimônio 

davam o tom do papel do patrimônio cultural nas políticas urbanas. Novos objetos e 

atores sociais postavam-se diante dos anos de acúmulo de saberes e de atos de preservação 

do órgão federal, impondo muitas discussões e clamando pela reorientação das práticas 

11 Projeto, “DPH procura evitar destruição da casa da Rua Santa Cruz”, Projeto, fev. 1984.
12 Decreto n. 13426 de 16.3.1979, artigos 142, 144 e 146. A deliberação do Conselho Consultivo do Condephaat 
propondo o tombamento ou a simples abertura do processo assegura a preservação do bem até a decisão final da 
autoridade.

43. 44. Capa e página interna do folheto produzido pelo Museu Lasar Segall em favor da preservação 
da Casa Modernista. 
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seletivas. A proposta de proteção da casa, dos jardins e do bosque fazia parte da solicitação 

dos moradores do bairro para garantir determinada qualidade de vida ameaçada pela 

especulação imobiliária. O empreendimento Palais Versalles com suas quatro torres de 

edifícios residenciais comprometia a dimensão da vida cotidiana dos moradores e das 

suas memórias afetivas, elementos significantes nos novos processos de preservação. Os 

moradores e a opinião pública protestaram veemente contra a perda do espaço verde da 

casa (este sim novidade nas políticas de preservação) e da transformação radical por que 

passava o bairro da Vila Mariana com a chegada do metrô.13 

No ambíguo e tenso processo de negação, aproximação e ressignificação dos cânones 

patrimoniais constituídos durante o Estado Novo, os modernos e suas obras terão seu próprio 

lugar de culto e memória. De modo diverso os tombamentos de bens culturais modernos 

realizados por Rodrigo M. F. de Andrade e Lucio Costa, nos anos 40 e 50, tiveram valor de 

“testamento”, na expressão de Ana Luiza Nobre.14 A partir dos anos 80, as preservações se 

investirão de crivos pessoalmente mais distanciados (já que mudaram personagens e criaram-

se novas instituições), mesmo que comprometidos com as versões e visões da história da 

arquitetura tecidas pregressamente.

Do tombamento do Parque do Flamengo, em 1967, ao tombamento da sede da ABI, 

em 1983, terão se passado quase vinte anos sem nenhuma ação de preservação do moderno 

no Iphan. Nova leva de tombamentos federais do patrimônio moderno protegerá edificações 

consagradas como o Parque Guinle e o Parque Hotel de Friburgo, ambas de Lucio Costa, 

justificadas como homenagem àquele que dedicou tantos anos de sua vida ao patrimônio. 

Aos tombamentos federais se somarão os dos órgãos estaduais, sendo os mais atuantes nesta 

esfera justamente os estados que foram “berço” das “escolas”, o Inepac no Rio de Janeiro e o 

Condephaat em São Paulo, por esta razão aqui estudados.15 

Na medida em que, minimamente, as realizações dos arquitetos modernos 

distanciaram-se no tempo e seus personagens deixaram de fazer parte da lida cotidiana do 

patrimônio, e que se esboçam as críticas às suas obras, percebemos movimentos de valorização 

do seu legado. Periódicos especializados e órgãos de patrimônio se debruçarão sobre as obras, 

textos, projetos e arquitetos, muitos na chave do que se afirmou no debate “Arquitetura hoje”, 

promovido pela Projeto, em 1982: 

As realizações do modernismo já fazem parte de nosso patrimônio cultural, do qual 
somos depositários.16

13 Simone Scifoni, A construção do patrimônio natural, 2007, pp.121-122.
14 Ana Luiza Nobre, “Fontes e colunas: em vista do patrimônio de Lucio Costa”, 2004, p.125.
15 Outros órgãos atuantes eram, para citar alguns exemplos, a Divisão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural 
do Paraná criado em 1948, o Instituto do Patrimônio Cultural da Bahia – IPAC criado em 1967 e o Instituto Estadual 
do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA de 1971.
16 Afirmação de Tito Lívio Fracino em Projeto, “É preciso sacudir a poeira, criticar, discutir, se encontrar”, Projeto, 
Julho 1982, n.42.
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Diante da inexistência de um evento-chave que encetasse a separação entre passado 

e presente, tal como colocou Jacques Le Goff, o movimento moderno foi transformando-se 

pouco a pouco, na passagem das gerações e no distanciamento dos mestres. Brasília é o marco 

cronológico estabelecido historiograficamente das transformações da arquitetura moderna, 

grosso modo entre a proeminência do grupo carioca ao destaque aos paulistas, cujas relações 

discursivas foram muito mais de continuidade do que de ruptura. O encadeamento de 

ideias e de filiações, discretas ou radicais, deram segmento temporal à empreitada que havia 

começado nos anos 20. O sentido de passado do movimento moderno brasileiro instalou-

se progressivamente, numa elaboração processual e social da memória. Os movimentos 

de lembrança da arquitetura moderna nos anos 70 e 80, ao construírem o seu passado, 

construíram a si mesmos. Também para Le Goff, é comum que na devoção ao passado haja 

fendas por onde se insinuam inovações e mudanças.17 

E a arquitetura brasileira sofreu mudanças, sobretudo após 1975, quando se ensaiam 

críticas e se percebem os desgastes dos modelos estabelecidos. Durante a ditadura militar 

a arquitetura brasileira pouco a pouco se isolará do cenário internacional e das críticas, 

e grandes obras de arrojo construtivo e utilizando a plasticidade do concreto armado 

propagarão em todo território nacional. Até a construção da Capital, percebida como marco 

cronológico, prevalecerão os discursos e personagens do grupo de Lucio Costa e Niemeyer, 

embora houvesse uma produção importante para além destes, como alguns autores 

trataram de apontar, condenando a infrutífera separação entre “escolas” e suas vinculações 

ideológicas,18 após Brasília, a arquitetura fundamentada na verdade construtiva, visando 

a industrialização e ao desenvolvimento técnico, ganhará destaque. Como mostrou Paula 

Koury, algumas consistentes iniciativas foram feitas para a organização do setor da produção 

da arquitetura, em que os arquitetos eram chamados para representar o desenvolvimento 

industrial paulista, principalmente no que se refere às construções em concreto armado e 

aos processos pré-fabricados.19 No final dos anos 70, verbalizam-se posições de desconforto 

com esta produção, excessivamente assentada em paradigmas rígidos e no reportório formal 

dos anos anteriores. 20  

O foco maior do desconforto será aquele prenunciado nos anos 60 pelo grupo paulista 

de Sérgio Ferro, Rodrigo Lefèvre e Flávio Império, da função social do arquiteto.21 O caminho 

da arquitetura brasileira colado no projeto desenvolvimentista, realizando aos borbotões 

obras de grande envergadura de rodoviárias a aeroportos, de centrais de abastecimento a 

hidrelétricas e inúmeros conjuntos residenciais firmados no poder discricionário e não 

17 Myriam Santos, Memória coletiva e teoria social, p. 33, 93. Jacques Le Goff, História e memória, 2003, p. 217.
18 Otávio Leonídio, “De arquiteturas e ideologias. O esquema arquitetura carioca versus arquitetura paulista”, 2006.
19 Ana Paula Koury, “Arquitetura contemporânea: proposições para a produção material da arquitetura no Brasil”, 
2007, p.224.’
20 Maria Alice Junqueira, Pós-Brasília. Rumos da arquitetura brasileira, 2003, p. ; Ruth Verde Zein e Maria Alice Junqueira, 
Brasil: arquiteturas após 1950, 2010. 
21 Sobre o grupo ver os trabalhos de Ana Paula Koury, Grupo Arquitetura Nova: Flávio Império, Rodrigo Lefèvre e Sérgio 
Ferro, 2003 e Pedro Fiori Arantes, Arquitetura Nova, 2004.
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participativo, haviam afastado a profissão dos usuários e criado espaços de “espetáculo” sem 

melhorar a qualidade de vida urbana.22  

Em diversos pontos do Brasil e por vários meios passou-se a perguntar sobre o lugar 

do arquiteto na sociedade brasileira, e as questões da moradia tiveram lugar especial, como 

nas experiências desde os anos 60 no Rio de Janeiro de Carlos Nelson Ferreira dos Santos.23 

A relação da arquitetura com o meio e a preocupação com a inserção adequada, chamada 

também de “compromisso cultural”, aparece cada vez mais como crítica à arquitetura, tal 

como nas obras dos mineiros Sylvio de Podestá, Éolo Maia e Jô Vasconcelos, de Assis Reis, na 

Bahia e de Lina Bo Bardi, em vários lugares.24

Com a redemocratização se viverá momento de questionamento de valores e de 

energias renovadas. A mudança de paradigmas estava no ar e a crítica não se intimidava e 

tinha lugar nos periódicos. A partir da segunda metade da década de 80, com o arrefecimento 

da repressão política, o quadro multifacetado e regional da arquitetura brasileira é veiculado 

como caminho ou projeto real. Para além de discutir as formalizações da arquitetura 

nacional do período pós-Brasília, interessa-nos apontar, sob o ponto de vista do pensamento 

arquitetônico, os debates sobre o período e os lugares de memória da arquitetura moderna. 

Por vários lados afirmavam-se os dilemas da arquitetura que tinha ativos muitos protagonistas, 

havia se firmado do ponto vista identitário por muitos anos e que agonizava por novos 

referenciais. Novo caminho de investigação sobre a arquitetura brasileira será possibilitado 

pelo fortalecimento dos programas de graduação e pós-graduação com destaque para a FAU-

USP, EESC-USP, UFBA, UFRJ, UFRGS e as PUC Rio e de Campinas, os quais produzirão 

estudos analíticos que incrementarão as pesquisas em história da arquitetura.25 O revisionismo 

dos anos 80 gestará textos centrais ao entendimento das expressões arquitetônicas brasileiras 

que são utilizados até o presente.26 

O efeito desejado ou colateral permitido pelo distanciamento cronológico e mobilizado 

por seu processo de historicização foi o da percepção de passado especial da arquitetura 

moderna. Miguel Alves Pereira afirmará o avizinhamento do desgaste de seus cânones no 

prefácio ao livro de Fischer e Acayaba “Arquitetura moderna brasileira”, de 1982: 

Finalmente, vale destacar que esse livro, como tentativa ou como ensaio de organização 
de uma abordagem da arquitetura brasileira, é também o arcabouço prefigurado de um 
debate próximo, no momento em que não mais se duvida do cansaço presente dos cânones 

22 Hugo Segawa, Arquiteturas no Brasil, 1997, Capítulo 8.
23 Sttela Pugliese, Urbanização de favelas: de alternativas à política consolidada, 2002. 
24 Maria Alice Junqueira, Op. Cit., 2003, p. 79-91.
25 De acordo com José Lira, a profissionalização do ofício do historiador da arquitetura na Europa e nos Estados 
Unidos como campo autônomo da prática projetual aconteceu também motivada pelas crises da profissão e pelos 
abalos do trabalho da prancheta ou o do projeto. José Lira, “Do outro lado do projeto: reflexões para o desenho da 
história”, 2007.
26 Este é o caso da dissertação de mestrado de Carlos Martins, Arquitetura e Estado no Brasil de 1987 e dos textos 
recentemente reunidos na coletânea “Textos fundamentais sobre a história da arquitetura moderna brasileira, parte 1 
e parte 2”, 2010. Abílio Guerra, “A construção de um campo historiográfico”, 2010, p.12-15
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do movimento moderno, e muita gente, despreparadamente, já começa a engolir os pastiches 
do chamado pós-modernismo.27

1985 foi o ano da fundação do curso de Arquitetura e Urbanismo da Escola de 

Engenharia de São Carlos, atual Instituto de Arquitetura. O papel que a arquitetura moderna 

assumiu no curso, para Carlos Martins, só foi possível graças ao distanciamento histórico 

sentido, o que não era exatamente compartilhado em outros lugares:

É claro que podemos tratar o objeto com maior ou menor empatia, o que não se colocava 
na FAU naquele momento, pois o moderno ainda era o partido, a causa e a militância dos 
professores. Uma situação muito diferente da de São Carlos, quando implantamos o curso 
de arquitetura. Para nós, a arquitetura moderna já era história, e não na perspectiva do 
pós-moderno, que nunca nos atraiu. Não se desejava fazer uma caricatura da arquitetura 
moderna, mas entendê-la como parte de nossa formação.28 

1985 foi também o ano do XII Congresso Brasileiro de Arquitetos, em Belo 

Horizonte, cujo homenageado era Vilanova Artigas, recém-falecido. No evento em que o 

mestre da arquitetura paulista era exaltado, Jorge Machado Moreira era homenageado, os 

arquitetos mineiros que editaram Pampulha, colocaram em foco o pós-moderno que a partir 

27 Miguel Alves Pereira, “Prefácio”, In: Sylvia Ficher & Marlene Acayaba, Arquitetura moderna brasileira, 1982. p. 7. 
Grifos meus.
28 Carlos Martins, “Trama historiográfica e objeto moderno”, Entrevista concedida a Julyane Poltronieri e Maíra 
Piccolotto, 2011, p. 168.

45. Reportagem na AU sobre o 
curso de Arquitetura e Urbanismo 
na Escola de Arquitetura de São 
Carlos, abril 1985.

46. Capa da Revista AU de fevereiro 
de 1986.
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de então ganhou algum interesse, o que demonstra a complexidade das relações entre passado 

e presente no campo arquitetônico brasileiro. Na ocasião Éolo Maia escreve na Projeto:

Verificamos, então, que a rigidez de normas impostas pela arquitetura moderna foi 
abandonada. Essas normas substituídas por novas reinterpretações culturais próprias de 
cada região do país. Criam-se, assim, inúmeras arquiteturas brasileiras, próprias a cada 
região, cada cultura, cada costume.29 

O repertório da pós-modernidade só se apresentaria com mais vigor a partir do 

Congresso de Belo Horizonte, mas num debate difuso, sem força catalisadora para propor 

mudanças frente ao que poderia ser o “antigo” projeto moderno.30 Os debates no congresso 

suscitaram muita polêmica, que transbordou para as revistas. A AU, por exemplo, em artigo 

de Haifa Sabbag, mostrou como a “controvertida corrente” era recebida pelos brasileiros. O 

temor de algo que vinha de fora e era desconhecido colocava em foco aquilo que se conhecia, 

ou que, ao menos, era familiar. Como memória, silêncio e lembranças são solidários,31 quando 

se consubstanciam as críticas mais explícitas, após 1985, se veicularam com força as realizações 

do movimento moderno. No mesmo artigo de Sabbag, aponta-se para o fato de que:

Para a grande maioria dos arquitetos brasileiros, o Movimento Moderno não se esgotou. 
Ainda há muito o que desenvolver sobre seus conceitos. Paulo Mendes da Rocha traduz a 
opinião quase generalizada de que as formas apresentadas como pós-moderno nada mais 
são que uma colagem de imagens, uma moda internacionalista sem nenhuma substância.32 

As elaborações sobre o legado do movimento moderno no Brasil tenderam à firme construção 

da memória dos grandes mestres, alguns ainda vivos e atuantes e outros no fim da carreira. Sucessivas 

homenagens aos arquitetos da primeira geração de modernos foram feitas nos periódicos, nos 

congressos e pelas instituições de classe. Em 1981, por exemplo, nos 60 anos do IAB deu-se o louvor 

especial a Jorge Moreira por sua dedicação à instituição, lembrando sua atuação na reforma do ensino 

da ENBA como presidente do Diretório Acadêmico. Em setembro do mesmo ano, o professor Paulo 

Santos foi eleito personalidade do ano pelo IAB-Rio, cujo discurso comemorativo saiu publicado 

na Projeto. Em 1985, Artigas e Jorge Moreira são homenageados no Congresso de Arquitetos, em 

1987, o IAB-Rio homenageará Vital Brasil e Tenreiro, em 1989, será a vez de Carmen Portinho. Nas 

revistas, como se verá a seguir, inúmeras reportagens apresentaram as obras de arquitetos modernos 

como Le Corbusier, Rino Levi, Vilanova Artigas, Lucio Costa e Oscar Niemeyer.33

29 Éolo Maia, “Resgatar e reinterpretar nossos valores culturais”, Projeto, n. 78, ago 1985, p. 52.
30 Eduardo Rossetti, Arquitetura em transe, 2007, p. 12; Hugo Segawa, Arquiteturas no Brasil, 1997, p.194; Sérgio Marques, A 
revisão do movimento moderno?, 2002, p.89; Longo e complexo é o debate sobre a pós-modernidade brasileira na arquitetura. 
O que nos importou neste momento foi localizá-lo em face dos referenciais do modernismo e de sua historicidade.
31 Michel Pollak, “Memória, esquecimento, silêncio”, Estudos Históricos, vol. 2. n. 3, 1989.
32 Haifa Sabbag, “Revisão e autocrítica”, AU, fev. 1986, p.23.
33 Referências completas. 
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As homenagens e os estudos serão acompanhados e fundamentados por diversos 

lançamentos bibliográficos34 que refletirão o momento de ansiedade por informações e 

referenciais. Lote importante destes artigos e livros versará sobre a arquitetura e o urbanismo 

moderno, o que denota o interesse que as suas realizações despertavam no contexto de 

crise, crítica e distanciamento. A publicação, em 1981, da versão em português do livro 

“Arquitetura brasileira contemporânea” do francês Yves Bruand é um dos marcos da percepção 

da historicidade do moderno. O livro será sucesso editorial,35 referência bibliográfica certa nos 

estudos da arquitetura brasileira, citado na quase totalidade dos pareceres de tombamento e 

proteção da arquitetura moderna a partir de então. Fruto de pesquisa minuciosa e fartamente 

34 Pode-se acrescentar à lista o catálogo da exposição sobre a obra de Affonso Eduardo Reidy realizada no Solar 
Grandjean de Montigny, PUC-Rio, em 1985 e o livro “Colunas da Educação” de Maurício Lissovsky e Paulo Sérgio 
Sá de 1996.
35 Yves Bruand foi recebido com reverência no Seminário Internacional “Um século de Lucio Costa” realizado em 
2002. Não conteve a surpresa ao ver-se rodeado pelos leitores pedindo autógrafos, externando doses de admiração 
e contentamento. Otávio Leonídio, “Um quarto de século de ‘Arquitetura contemporânea no Brasil’. Homenagem a 
Yves Bruand”, Vitruvius, 2006.

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Reportagens e homenagens nas revistas AU e Projeto a Jorge Moreira, Eduardo 
Kneese de Mello, Lucio Costa, Vilanova Artigas, Ícaro de Castro Mello e Ministério da Educação e Saúde. 
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documentada seguindo a sua formação como historiador, o livro é fonte segura de dados e 

informações sobre obras e arquitetos brasileiros do século XX.  Ao confirmar dada versão da 

história da arquitetura do moderno no Brasil, estruturada por Costa, colocava em destaque 

projetos, autores e obras ligadas ao pensamento corbusiano e enraizadas nas relações com a 

tradição setecentista.36 Reeditando nos anos 80, os nexos historiográficos do passado, afirmava 

para as novas gerações, agora com novos sentidos, a importância fulcral das realizações 

arquitetônicas dos anos 40 e 50 no Brasil.

Também de 1981 é o relançamento pelo IAB do livro “Quatro séculos de arquitetura”, 

do professor Paulo Santos. Fruto de conferência na Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

em 1965, pelo 4º Centenário da cidade, havia sido publicado pela Universidade de Barra do 

Piraí por iniciativa de Dora Alcântara, de circulação restrita. A publicação pelo IAB garantia 

o acesso ao público maior ao esforço de pesquisa e à síntese da arquitetura brasileira feito 

pelo pioneiro da disciplina Arquitetura no Brasil. No prefácio ao livro, Edgar Graeff37 lembra 

36 Carlos Martins, “Hay algo de irracional”, 1999.
37 Formado pela ENBA nos anos 40, Graeff  foi para o Rio Grande do Sul onde exerceu papel fundamental na defesa 
e divulgação da arquitetura moderna. Como professor da UFRGS influenciou gerações de estudantes, versando-
os nos princípios modernos. Em 1977, nos debates do IAB-Rio “A arquitetura brasileira após Brasília” reafirmou 
os valores da nossa arquitetura: “A habilidade e o talento com que os arquitetos brasileiros captaram os melhores 
ensinamentos da arquitetura mundial, criando aqui uma versão rigorosamente nacional e do mais alto nível (...)” In: 
Aberto Xavier (org.), Depoimento de uma geração, 2003, p.279.

54. 55. 56. 57. 58. 59. Capas de alguns dos lançamentos bibliográficos em arquitetura dos anos 80. 
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Paulo Santos como defensor da arquitetura moderna e iniciador de estudos sistemáticos sobre 

a arquitetura tradicional brasileira, relação que seria decisiva na formação de gerações de 

arquitetos e que teria livrado a arquitetura moderna brasileira do maniqueísmo encontrado 

em outros países. 

Dois anos antes, em 1979, o professor da FAUUSP, Carlos Lemos, lança “Arquitetura 

brasileira”. Em 1982, a editora Projeto lançaria outros dois livros de referência, o “II Inquérito 

Nacional de Arquitetura” 38 e “Arquitetura moderna brasileira” de autoria de Marlene Acayaba 

e Silvia Fischer, estudo originalmente feito em inglês para uma instituição americana. 

A sequência de estudos gerais sobre a arquitetura brasileira e provavelmente o 

interesse que suscitaram, levou a Editora Pini a lançar a série de inventários da arquitetura 

moderna e contemporânea de capitais brasileiras assinados por Alberto Xavier em coautoria 

com pesquisadores locais. O primeiro volume de 1983, “Arquitetura Moderna Paulistana”, 

teve como embrião o “Roteiro da Arquitetura Contemporânea” de Eduardo Corona e Carlos 

Lemos, de 1963, feito para a Acrópole e revisto em 1976, para o IX Congresso Brasileiro 

de Arquitetos, agora com a autoria também de Alberto Xavier.39 Ao livro sobre São Paulo 

seguiram-se “Arquitetura moderna em Curitiba” (1985), “Arquitetura moderna em Porto 

Alegre” (1987) e “Arquitetura moderna no Rio de Janeiro” (1991).

Em 1987, Alberto Xavier, que desde a compilação de textos de Lucio Costa “Sobre 

Arquitetura” vinha recolhendo material para novo livro, publicou, pela editora Pini, o 

“Depoimento de uma geração”. O livro, que representava o pensamento de “uma certa 

geração”, conferia sentido de passado e de unidade aos arquitetos brasileiros que praticaram 

a arquitetura moderna. O livro alcançou grande sucesso editorial, unânime em enquete 

de 1990 sobre os livros mais importantes da década anterior. O pensamento do grupo 

despertava interesse nos arquitetos da atualidade, merecedor de publicação e divulgação 

naquela altura dos anos 80.  

Ao lado dos livros, as publicações seriadas, que arrefeceram no final dos anos 60, 

ressurgirão a partir de 1979 com as edições da Projeto e em 1985 da AU - Arquitetura e 

Urbanismo, além da Pampulha, Chão e da Módulo, na sua segunda versão pós 1975. Tais 

publicações, sobretudo a Projeto e a AU, que se tornaram regulares, diferiam substancialmente 

das revistas nacionais anteriores ditas de “tendência” por mostrarem a arquitetura brasileira 

em sua diversidade. Com abrangência nacional e publicando assuntos que refletissem nossa 

escala territorial, elas marcaram o início do jornalismo profissional de arquitetura no Brasil 

38 O II Inquérito, realizado em parceria com o IAB, deu prosseguimento, 20 anos depois, ao I Inquérito Nacional 
de Arquitetura organizado, em 1961, por Alfredo Britto para o Jornal do Brasil e publicado ao longo de cinco 
domingos com respostas de 20 arquitetos. O novo inquérito tinha por objetivo atender à urgente necessidade de 
sistematizar a opinião dos arquitetos e reacender a discussão. As perguntas de 1961 foram atualizadas e enviadas a 47 
profissionais de atuação relevante nos últimos 20 anos. Elas dividiram-se em três blocos: transformações da categoria, 
política urbana e habitacional e perspectivas da arquitetura enquanto produto cultural. O resultado das entrevistas foi 
publicado de forma editada na revista Projeto e depois sob a forma de livro.
39 Entre 1978 e 1983, a revista A Construção São Paulo publicou o material (em forma de fichas) em fascículos, que 
compõem o livro em questão.
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trazendo matérias sobre projetos e obras, além de artigos teóricos consistentes.40 Localizamos 

nos periódicos especializados da década de 80, alvo específico de nossa pesquisa (Projeto, 

1979 a 1991; AU, de 1985 a 1992), os árduos e simultâneos exercícios de aproximação e 

distanciamento do moderno. Eles cumprirão papel fundamental no processo de discussão do 

moderno, de seu legado, desdobramentos e herança. 

A partir de 1985, as efemérides e homenagens aos “mestres” da arquitetura moderna 

brasileira engrossam as revistas com dossiês especiais e cuidadosos. Depois da mostra de 

1983, “Arquitetura Brasileira Atual”, em Buenos Aires, com parceria do Centro de Arte y 
Comunicación, com mapeamento amplo da arquitetura nacional do qual participaram 97 

arquitetos ou escritórios, a Projeto cresceu e incorporou novas seções com trabalhos teóricos e 

investigativos. A Pini, que já havia publicado o inventário da arquitetura paulistana, fundou 

a revista AU, que também veiculou reportagens sobre os arquitetos modernos. 

O primeiro especial mais alentado foi em agosto de 1984, dedicado a Vilanova Artigas, 

cujo subtítulo era “Suplemento especial sobre o grande mestre da arquitetura paulista”.41 

Depois de dez anos fora do convívio acadêmico, o mestre voltava à FAUUSP, e para recuperar 

o título de professor titular precisava passar por concurso público. O exame, realizado em 

junho de 1984, foi vivamente acompanhado pela comunidade de alunos e professores, cuja 

banca foi composta por Flávio Motta, Eduardo Kneese de Melo, Carlos Guilherme Motta, 

José Gianotti e Milton Vargas. A reportagem reproduziu a aula de Artigas, a arguição que 

se seguiu e um dossiê completo sobre sua vida e obra, com desenhos, textos e fotografias, 

adicionando ainda ao corpo do texto excertos do livro Caminhos da Arquitetura, e dois 

estudos teóricos. Além disto, trazia depoimentos de colegas, alunos e amigos (Edgar Graeff, 

Lina Bo Bardi, Miguel Juliano, Abrahão Sanovicz, Sérgio Teperman, Siegbert Zanettini, José 

Alberto de Almeida e Rafael Perrone) cujo tom era de aproximação, exaltação, reconhecimento, 

admiração e agradecimento. O pós-moderno Éolo Maia escreveu:

Queijo de Minas
Minha primeira obra foi em 66
Tinha quatro pilares 
Que sustentavam
Uma estrutura em grelha
Que infelizmente não “cantava”.
Tinha também placas laterais
Que a protegiam e definiam um espaço
Espaço individual
Útero protegido no agreste urbano
O urbano do 68 do AI-5

40 Abílio Guerra, “A construção de um campo historiográfico”, 2010, p.13-14; Ruth Verde Zein e Maria Alice 
Junqueira, Brasil: arquiteturas após 1950, 2010, p. 200.
41 Projeto, “Vilanova Artigas. Suplemento especial sobre o grande mestre da arquitetura paulista”, Projeto, n. 66, agosto 1984.
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O urbano extra das bruxas
Bruxas autoritárias
Mas a poesia existia
A poesia do Mestre.
Eu o encontrei lá pelos idos de 69
Quando o prêmio internacional da Bienal 
Se enamorou de uma sua obra
A FAU
Feliz encontro
Mineiro de Ouro Preto
Euforicamente eu lhe mostrei a obra do “aplicado”
aluno
Obra ao molde de São Paulo
Como prezava a extinta revista Acrópole
O mestre então me sugeriu:
“Conheces a obra do Guimarães Rosa?
Não? 
Conheces teu Estado?
Tua Linguagem?
Tua Cultura?
Teu ‘caipirismo’?
Não?
Como podes conhecer a minha arquitetura só de vê-la?
Só podes vê-la?
Devias me trazer um queijo
Pois eu saberia saboreá-lo
A minha arquitetura é tão simples e igual ao teu queijo”.
Descobri então a poesia...
O artesanato...
O trabalho de um mestre
O mestre que o Brasil hoje quer reavê-lo
Como se o tivesse perdido
O arquiteto que o país quer reaver
Como se o tivesse perdido.42 

O medo de perda ou a percepção de sua iminência e a necessidade de reaver algo 

guiavam as homenagens. Lúcida e provocativamente, Éolo Maia, provavelmente por sentir 

na prática projetual a força daquelas ideias, lembra a todos o quão vivas elas ainda estavam. 

42 Idem, p. 94. Grifos meus.
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A entender exclusivamente pelo que publicou a reportagem, elas pareciam mesmo estar. 

Revelador da pertinência do medo de se esvaírem lições tão fundamentais era o caráter editorial 

múltiplo da Projeto, que assumidamente dava voz às expressões e discussões sobre arquitetura 

que se apontassem como válidas, mesmo que em discordância. Por exemplo, a edição de julho 

de 1984, anterior à de homenagem a Artigas, publicou artigo de Luis Espallargas Gimenez 

“Pós-modernismo, arquitetura e tropicália”. Vale a reprodução do trecho:

O difícil é entender a insistência nos ideais e a credibilidade que estes ainda desfrutam 
entre nós, se levarmos em consideração o anacronismo das bases ideológicas que os 
engendraram e a demolição que essas mesmas bases têm sofrido por intermédio de uma 
crítica séria e desapaixonada.43

Como a opção editorial das revistas era pela diversidade, havia espaço para todas as 

linhas e “tendências”. Em 1985, a revista AU, em seu primeiro número entrevista Lucio Costa, 

homenageia Artigas e apresenta obras de Oscar Niemeyer. 44 A justificativa para entrevistar 

o “autor do Ministério da Educação e Saúde e do Plano Piloto de Brasília” era o fato de ele 

não ter “a sua obra suficientemente divulgada, sem dúvida por uma modéstia que o levou 

sempre a se colocar em segundo plano (...)”. Dentre os assuntos abordados, como o MEC, 

Le Corbusier, Brasília, estava o pós-modernismo, cujo iniciador do movimento, para ele, fora 

o próprio Corbusier. A reportagem sobre Artigas tinha o propósito de comemorar o prêmio 

da UIA, reproduzindo entrevista publicada na “A Construção São Paulo”. O depoimento de 

Carlos Lemos constante da reportagem dá a medida do lastro projetual de Artigas, conforme 

apontado por Éolo Maia. Para Lemos, a pesquisa para o livro “Arquitetura moderna 

paulistana” mostrara a influência de Artigas sobre os jovens arquitetos, o que se provava 

pelos inúmeros exemplares de arquitetura que emulavam o mestre.45 A reportagem sobre 

Oscar Niemeyer falava das suas principais obras e trazia depoimentos elogiosos de Eduardo 

Corona, Jean Deroche e Jean Prouvé.46 Finalizava o lote da arquitetura moderna brasileira 

do volume da AU, reportagem sobre os painéis nacionais a serem expostos no XV Congresso 

da UIA, organizados pelo IAB. O texto introdutório à exposição falava das expectativas de 

transformação social apontadas pelo moderno, frustradas no período militar e no contexto 

atual de opressão, violência e fome precisavam ser reeditadas, pois o “Terceiro Mundo rejeita 

as teses de que o moderno esteja extinto uma vez que não foi permitido vivê-lo.”47

Brasília foi tópico recorrente nas revistas daqueles anos. Em 1985, AU e Projeto fizeram 

reportagens sobre seus 25 anos. A edição de abril da AU trouxe consistente dossiê de quase 

43 Luís Espallargas Gimenez, “Pós-modernismo, arquitetura e tropicália”, Projeto, n. 65, julho 1984.
44 AU, “A beleza de um trabalho precursor, síntese da tradição e da modernidade”, AU, jan. 1985, pp. 15-21.
45 AU, Arquitetura, política e paixão, a obra de um humanista, AU, jan 1895. Carlos Lemos, “Artigas, o mestre”, AU, 
jan 1985, pp. 24-25.
46 AU, “Liberação, arrojo, criação, genialidade. Niemeyer”, AU, jan. 1985, pp. 33-37. 
47 “Os painéis brasileiros que o mundo verá”, AU, jan 1985, p.41.
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80 páginas sobre os vários aspectos da cidade como os projetos para o concurso, construção, 

cinema, política, crítica, depoimentos, entrevistas e artigos especiais. Entre responder à 

pergunta se Brasília teria dado certo e afirmar “Brasília somos nós”, passava-se pelos desafios 

à sua preservação, cuja proposta de proteção mundial tramitava pela UNESCO. Finalizavam 

o estudo conjunto de artigos de Sérgio Teperman, Joaquim Guedes, Edgar Graeff, Benamy 

Turkienicz, Antonio Baltar, Cândido Malta, Maria Adélia de Souza e Milton Santos.48 

Seguindo a tradição editorial da revista Projeto de apresentar as várias faces de um 

tema, publicou-se, a propósito do sobrevoo de Marshall Bermann pela cidade, as suas duras 

críticas. Brasília era “a concretização do conceito de modernidade imposta de cima para baixo 

pelas elites dominantes”. A resposta de Niemeyer ao crítico inglês veio em seguida, publicada 

inicialmente na Folha de São Paulo: 

Como esses fatos se repetem! Anos atrás foi o Max Bill – artista plástico e mau arquiteto 
– seu protagonista: surgiram as mesmas críticas, a mesma desenvoltura, o mesmo ar de 
superioridade, a mesma empáfia.
(...) É claro que seria perder tempo responder tanta bobagem. Mas uma palavra 
qualquer ele merecia. Infelizmente, a que me ocorre, senhor redator, não seria possível 
nesse jornal. 49 

A revista parece ser favorável a Brasília, pelo que se depreende do título da notícia 

“Contra as críticas de Berman, em defesa de Brasília” e da reportagem que veio a seguir 

sobre a preservação dos núcleos pioneiros da cidade e pelos ensaios que celebravam a 

declaração de Brasília como Patrimônio da Humanidade. No número 100 da Projeto, a seção 

Ensaio & Pesquisa já apresentara o texto de Lucio Costa “Brasília revisitada 1985/1987. 

Complementação, preservação, adensamento e expansão urbana” que é basicamente o 

texto apresentado ao Iphan para o tombamento federal, seguido de cartas ao governador do 

Distrito Federal sobre os aspectos relevantes à preservação da cidade. Em fevereiro de 1988, a 

seção Ensaio & Pesquisa apresentava os desafios da consagração pela UNESCO, tema que já 

48 “Especial Brasília 25 anos”, Projeto, n. 79, set. 1985; “Os 25 anos de Brasília”, AU, abr. 1985.
49 “Contra as críticas de Berman, em defesa de Brasília”, Projeto, n.102, 1987. 

60. 61. 62. Reportagens no primeiro número da revista AU sobre Lucio Costa, Artigas e Niemeyer. 
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havia sido abordado em 1983, para mostrar o quão relevante era Brasília no simbolismo da 

arquitetura e do urbanismo moderno daqueles anos.50 

A partir do número 104 de 1987, a seção Ensaio & Pesquisa da Projeto, assinada 

por Hugo Segawa, trará série sobre a arquitetura moderna brasileira, com entrevistas com 

seus grandes nomes.51 A série se organizara em torno da pergunta “O que é a arquitetura 

moderna no Brasil?”, respondida pelos protagonistas do movimento moderno em entrevistas 

que buscavam “resgatar fragmentos desse empreendimento renovador no Brasil” e valorizar 

“nossa memória do fazer arquitetura”. Não surpreende que se tenha começado do começo: 

Lucio Costa é o primeiro, seguido por Eduardo Kneese de Mello, Carmen Portinho, Oswaldo 

Bratke, Maurício Roberto, Abelardo de Souza e Vilanova Artigas.52 

50 “Brasília revisitada 1985/1987”, Projeto, n.100, jun. 1987; “Brasília”, n. 107, fev. 1988.
51 O embrião do projeto havia sido a entrevista de Álvaro Vital Brazil a Segawa intitulada “O herói desconhecido 
da moderna arquitetura brasileira”, publicada no número 96 de fev. 1987. No número seguinte (n.97, mar. 1987) a 
Ensaio & Pesquisa trouxe o perfil de Franz Heep assinado por Catharine Gati, no que parece ser também um teste 
para projeto para ambicioso sobre o modernismo.
52 Hugo Segawa, “Ensaio e pesquisa e a moderna arquitetura brasileira”, Projeto, n.104, out. 1987; Hugo Segawa, 
“Lúcio Costa: a vanguarda permeada com a tradição. Entrevista a Hugo Segawa”, Projeto, n. 104, out. 1987; Hugo 
Segawa, “A arte de bem projetar e bem construir. Entrevista de Oswaldo Bratke a Hugo Segawa”, Projeto, n. 106, dez. 
1987/jan. 1988; Lena Coelho Santos, “Fragmentos de um discurso complexo. Depoimento de Vilanova Artigas a Lena 
Coelho Santos”, Projeto, n. 109, abr. 1988; Hugo Segawa, “A arquitetura moderna e o desenho industrial. Entrevista 
de Carmen Portinho a Hugo Segawa.”, Projeto, n. 111, jun. 1988. Para referências completas ver Flavia Brito do 
Nascimento, “Subsídios para a construção da memória moderna: levantamento nos periódicos de arquitetura”, 2010.

63. Charge de Caruso publicada na Projeto 
como parte das homenagens a Brasília.

64. Página de abertura da Seção Ensaio & 
Pesquisa.
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Projeto semelhante de pesquisar a história da arquitetura brasileira foi feito pela AU 

quase concomitantemente. Abre o conjunto de reportagens sobre a arquitetura moderna o 

especial “Escola Carioca”, de 1987. Além da entrevista com Lucio Costa, que reafirma ser 

Oscar Niemeyer a “escola carioca”, depoimentos de Alfredo Britto, Carmen Portinho, Alcides 

da Rocha Miranda e Jorge Moreira, complementavam o estudo, que trazia em minúcias a 

arquitetura dos MMM Roberto e de Affonso Eduardo Reidy. No número seguinte seria a vez 

da “Escola Paulista”, com padrão editorial semelhante, à qual seguiram reportagens sobre a 

“Escola do Recife”, especiais da série Documento sobre Rino Levi, Flávio de Carvalho, Lucio 

Costa, Niemeyer, Artigas, Kneese de Mello e Lina Bo Bardi.53 

Em 1992, a série documento ressurge com reportagem sobre Oswaldo Bratke, agora 

fundamentada na pesquisa acadêmica, registrando a “obra de arquitetos e urbanistas que 

vêm contribuindo para a formação do país.”54 Mas os anos 90 seriam momento bastante 

diverso de valoração da arquitetura moderna, quando o interesse pelo movimento moderno 

consolida-se e institucionaliza-se na esfera acadêmica, sistematizando pesquisas. 

Nos órgãos de preservação - Iphan, Inepac e Condephaat - o momento de maior 

atenção à arquitetura moderna acompanhará o interesse que aparece nas revistas de 

arquitetura nos anos 80. Diversos tombamentos ocorrerão com justificativas de preservação 

fundamentadas nas publicações daquele momento e corroboradas pelo sentido mais geral de 

estudo e publicização da arquitetura brasileira, construindo memórias e narrativas. 

Modernos eternos: tombamentos do Inepac e Condephaat 

O corpus crítico sobre a arquitetura brasileira avolumou-se como face da mesma 

moeda do processo de valorização do moderno, papel este cumprido concomitantemente 

pelos órgãos de patrimônio, historiografia da arquitetura e publicações seriadas. Importou-nos 

compreender os desdobramentos historiográficos das aproximações, negações do movimento 

moderno da produção arquitetônica brasileira dos anos 80 tal como aparecem nos livros 

e periódicos por terem relações vitais com as práticas preservacionistas, mas sobretudo, 

por serem, elas mesmas, elaborações memoriais. A dinâmica da produção arquitetônica e 

o desconforto com a arquitetura e urbanismo modernos, constituíram, paulatinamente, 

seu lugar inegável nos feitos do passado. Lugar este que será ambíguo, na medida em que 

presentificado nos projetos e nas referências das novas gerações, sobretudo após 1990.55 De 

uma forma ou de outra, de sentido mais etéreo ou mais operativo, a manutenção física dos 

53 José Wolf  e Lívia Alves Pedreira, “Em curvas e retas. Escola Carioca”, AU, n.16, 1987; “Escola Paulista”, AU, n.17, 
1987; “Encontro dos tempos – Recife, novembro 88”, AU, n. 21, dez 88/ jan 89; Luiz Amorim, “Delfim Amorim. 
Construtor de uma linguagem-síntese”, AU, n. 24, 1989; Ana Luiza Nobre (coord.), “Especial Lucio Costa”, AU, n. 38, 
out./nov. 1991, “Especial Lina Bo Bardi”, AU, n. 40, fev./mar. 1992. Para referências completas ver Flavia Brito do 
Nascimento, “Subsídios para a construção da memória moderna: levantamento nos periódicos de arquitetura”, 2010.
54 Dalva Thomaz, “Oswaldo Bratke”, AU, n. 43, ago./set. 1992.
55 Ana Luiza Nobre, Ana Vaz Milheiro e Guilherme Wisnik, Coletivo, 2006; Lauro Cavalcanti e André Correia do Lago, 
Ainda moderno Arquitetura brasileira contemporânea, 2005.
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exemplares retomou à pauta do Iphan, a partir dos anos 80, e segue até o presente com o 

tombamento comemorativo do Centenário de Oscar Niemeyer, feito em 2007.  

Os órgãos estaduais de patrimônio, de fôlego e agenda novas em face às políticas de 

patrimônio e das metodologias críticas propostas nos anos 70 e 80, igualmente abraçam a arquitetura 

moderna no seu escopo de trabalho. Inepac – Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de 

Janeiro e Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico do Estado de São Paulo incluirão, como veremos, obras de arquitetura moderna nos seus 

livros de tombo em momento coincidente com a retomada da crítica, via revistas e publicações, e 

dos questionamentos da arquitetura moderna nos anos 70 e 80. 

A ampliação do campo de atuação do patrimônio histórico e artístico, com a mudança 

dos cânones teóricos, cada vez mais culturais, enraíza-se nos anos 70 e na política lançada 

pelo Iphan como resultado dos Compromissos de Brasília e de Salvador de 1970 e 1971, 

respectivamente, em que se reuniram os governadores de diversos estados, estabeleceu-se pela 

criação e/ou fortalecimento de órgãos locais para a proteção de bens culturais de valor regional. 

56 Tal como havia convocado Lucio Costa, em 1970, no anexo ao Compromisso de Brasília,

era chegado o momento de cada estado criar seu próprio serviço de proteção (...) para que 
assim participe da obra penosa e benemérita de preservar os últimos testemunhos desse 
passado que é a raiz do que somos – e seremos.”57 

O primeiro tombamento da arquitetura moderna pelo Inepac deu-se muito antes, em 

1966, ainda quando o órgão denominava-se Divisão de Patrimônio Histórico e Artístico do 

Estado da Guanabara. A Igreja de São Daniel Profeta, projetada por Niemeyer, a partir de 

encomenda do Governo do Estado em 1960, contava em seu interior com uma “Via Sacra” 

pintada especialmente por Guignard. O tombamento foi realizado após denúncias do jornal 

“O Globo” de problemas de manutenção. Trata-se de ato isolado, cuja justificativa, assinada 

por Olínio Coelho, recaía sobre as obras pictórias (feitas na Gávea Pequena a pedido da 

primeira dama Elba Sette Câmara), ficando o interesse da edificação em plano secundário e 

pouco explorado ou explicado no texto.58 

Passaram-se mais de dez anos até que novos tombamentos do moderno fossem 

realizados. Entre 1976 e 1979, na direção de Alex Nicolaeff e Raquel Sisson como chefe 

da Divisão de Patrimônio Histórico e Artístico, o Inepac lidou com o patrimônio moderno 

de modo mais próximo. Como mostrou Dina Lerner, este foi um período muito rico para 

a instituição, particularmente pela realização dos inventários viabilizados por verbas do 

Programa das Cidades Históricas-PCH do governo federal. Com a fusão dos estados do Rio 

56 Embora aparentemente descentralizadora, a política partia na verdade dos direcionamentos do Iphan, que fundou 
os órgãos estaduais, como é o caso do paulista Condephaat, acompanhado de perto por Luiz Saia. Lia Motta, Patrimônio 
urbano e memória social: práticas discursivas e seletivas de preservação cultural, 1975 a 1990, 2000.
57 Compromisso de Brasília. Primeiro Encontro de Governadores de Estado, Secretários Estaduais da Área Cultural, Prefeitos de 
Municípios Interessados, Presidentes e Representantes de Instituições Culturais, Abril 1970.
58 Inepac, Processo de tombamento n. 03 300.306 66, Decreto E/1189 de 29.06.1966, Igreja de São Daniel Profeta. 
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de Janeiro e da Guanabara, a antiga Divisão de Patrimônio Histórico e Artístico transformou-

se em Inepac, incorporando no seu nome a pretensão da amplitude dos aspectos culturais. 

Os recursos repassados ao Rio de Janeiro pelo PCH serviram à realização de inventários 

de conhecimento em todo o estado, para os quais foram contratados consultores externos. 

Inventariaram-se obras arquitetônicas de todo o estado, subsidiando diversos tombamentos.59 

O foco maior dos trabalhos, de acordo com Nicolaeff, era fazer jus ao conceito 

ampliado de patrimônio derivado da antropologia cultural e ligado à ideia de referência 

cultural, prestando-se atenção às expressões mais simples da arquitetura, bem como àquelas 

pouco estudadas como as da revolução industrial e as ecléticas. O eclético, até o momento 

sistematicamente desprezado pela história da arquitetura brasileira e, por consequência, pelo 

Iphan, recebeu particular atenção.60 Havia a consciência das imposições do moderno diante 

do ecletismo, levando à dificuldade de conhecimento e valorização, o que se tornaria uma 

tônica das críticas à atuação lacunar e seletiva do Iphan nos mais diversos lugares do país.61 

Em decorrência da política de preservação e dos inventários realizados naqueles anos, foram 

tombados exemplares especiais do ecletismo no Rio de Janeiro, como o Corpo dos Bombeiros 

e o Cinema Íris, no Rio de Janeiro.62 Focava-se na arquitetura comum, sem autores, e também 

nas chamadas “obras eruditas” que padeciam do mesmo descaso. Tal justificativa serviu também 

para a proteção jurídica dos bens culturais modernos incluídos no grande mapeamento feito no 

estado, sendo identificado o Conjunto Residencial do Pedregulho, a Estação de Hidroaviões, 

a Associação Brasileira de Imprensa, o Parque Guinle e a Residência de Lota Macedo Soares, 

assinada por Sérgio Bernardes. À época, como não havia pessoal interno suficiente para o trabalho, 

foram contratados pesquisadores externos, ficando Jorge Czajkowski responsável pelo moderno.63 

Dois tombamentos resultaram deste período: o Teatro Armando Gonzaga, de Affonso Eduardo 

Reidy e a Obra do Berço, de Oscar Niemeyer, ambos realizados em 1978. 

59 Dina Lerner, “Experiências de inventário no Estado do Rio de Janeiro”, 1998, pp.81-82.
60 Alex Nicolaeff, Painéis da Exposição Comemorativa dos 25 anos do Inepac, 1989.
61 Alex Nicolaeff, “O ecletismo na arquitetura”, Artefato, ano 1, n.5, 1978.
62 Dina Lerner e Marcos Bittencourt (coord.), Patrimônio cultural: guia dos bens tombados pelo Estado do Rio de Janeiro, 1965-
2005, 2005.
63 Rachel Sisson, Patrimônio Histórico, uma experiência no Rio de Janeiro, 1979; Alex Nicolaeff, Op. cit., 1978. Pudemos 
identificar no arquivo do Departamento de Pesquisa e Documentação do Inepac apenas estes inventários de 
arquitetura moderna. Não se sabe com precisão se houve outros edifícios modernistas inventariados.

65. Igreja de São Daniel Profeta, anos 60.
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A Obra do Berço foi tombada por ser a primeira obra construída de Niemeyer, 

com clara vertente corbusiana e contendo os primeiros brises soleis feitos no Brasil. O 

teatro de Reidy, localizado no bairro de Marechal Deodoro, Rio de Janeiro, enquadra-se 

de modo mais evidente nas perspectivas de ampliação conceitual e temática do órgão. 

Mesmo sendo do conhecido e prestigiado Reidy, trata-se de pequeno teatro público no 

subúrbio da cidade. Ambas as obras tem em comum não serem a opção pelo monumental, 

embora o sejam pelo excepcional e pelo canônico. O estudo e tombamento do patrimônio 

moderno no Inepac do final dos anos 70 serão ditados pelos saberes técnicos dos arquitetos 

e ajudarão a constituir seu crescente processo de memorialização. Ao eleger como 

“patrimônio moderno” obras de Oscar Niemeyer e Affonso Reidy, descartavam-se outras 

tantas expressões da modernidade que não haviam sido elevadas ao status de importância 

conferido pela historiografia. 

Bens culturais dos anos 1930 a 1970 tombados pelo Inepac

Bem cultural Data do 
pedido de 
tombamento 
ou abertura 
de processo

Data do 
tombamento 

Processo

Igreja de São Daniel Profeta Projetada por 
Oscar Niemeyer, Rio de Janeiro-RJ

1966 1966 03/300.306/66, 
Dec. E 1189 
de 29.06.1966, 
Antiga Guanabara

Teatro Armando Gonzaga, Rio de Janeiro-RJ 1978 1978 E-03/38.238/78
Edifício da Obra do Berço, Rio de Janeiro-RJ 1978 1978 E-03/38 233/78
Cine 9 de Abril, Volta Redonda-RJ 1988 1989 E-03/18.147/88
Casas de Lucio Costa (Imóvel do Km 85 da 
rodovia Amaral Peixoto – Araruama-RJ e Casa 
Saavedra – Petrópolis-RJ) 

1990 1991 18/001.171/90

66. Obra do Berço, anos 70. 67. Teatro Armando Gonzaga, anos 70. 
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Obras de Oscar Niemeyer (Hospital da Lagoa, 
Casa das Canoas, Prédio do Antigo Banco 
Boavista, Rio de Janeiro-RJ)

1990 1990 E-18/001.172/90

Praça Senador Clóvis Salgado Filho 1990 1990 E-18/001.170/90
Centro de Instrução do Senai / Projeto dos 
Irmãos Roberto, Petrópolis-RJ

1991 1991 E-18/000.165/91*

Conjunto urbano-paisagístico nas praias do 
Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon 

1991 1991 E-18/000.030/91

Teatro Glauce Rocha, Rio de Janeiro-RJ 1992 1993 E-18/001.249/92
Sambódromo, Rio de Janeiro-RJ 1994 1994** E-18/000.098/94
Aeroporto Santos Dumont 1998 1998 E-18/001.541/98
Pavilhão de cursos e restaurante central do 
campus da Fundação Oswaldo Cruz, Rio de 
Janeiro-RJ

1998 1998 E-18/001.538/98

Conjuntos de prédios públicos construídos 
entre 1934 e 1943, no período do Estado 
Novo, Rio de Janeiro-RJ

1998 1998 E-18/001.539/98

Edifício Standard, Rio de Janeiro-RJ 2003 2003 E-18/000.252/03
Hangar do Aeroporto Santos Dumont, Rio de 
Janeiro-RJ

2003 2003 E-18/000.897/03

Tabela X: Fonte: Arquivo do Departamento de Pesquisa e Documentação do Inepac. Organizado por 
Flávia Brito do Nascimento. *Inclui-se no processo de tombamento do município de Petrópolis, Conjunto 
urbano-paisagístico da Rua Fernandes Vieira integrado pelo logradouro, desde seu início até o número 
389 (inclusive), nele incluído o Rio da Cascata e nas margens canalizadas. ** Destombado em 2011. 

Entre os tombamentos de 1978 e a outra leva de proteções pelo Estado do Rio em 

1990 e 1991, durante a gestão de Jorge Czajkowski, o movimento moderno será objeto de 

publicações, estudos, debates, críticas e proteções jurídicas que o transformarão em memória 

e consolidarão o sucesso e prestígio da arquitetura moderna brasileira. Entre 1979 e 1986, 

o Inepac passou por importantes transformações teóricas e práticas durante as gestões de 

Diegues e Campofiorito, em que a diversidade cultural e o papel das comunidades serão 

centrais, como veremos no Capítulo 5. Num caldo de novos objetos, atores e expectativas 

patrimoniais não havia lugar para argumentações técnicas ou valorações que não fossem 

expressões comunitárias e, modo coerente, o moderno não foi patrimonializado, às expensas 

das muitas construções de sua memória que se darão neste exato período. Os tombamentos 

dos primeiros anos dos 90 reforçarão o coro crescente em favor da arquitetura moderna. 

Jorge Czajkowski, que ficou no cargo de diretor de 1987 a 1990, foi professor de arquitetura 

na UFRJ e responsável pela organização do NPD – Núcleo de Pesquisa e Documentação 

que reúne acervos particulares de arquitetos cariocas. Profundamente ligado à arquitetura 

moderna, tendo publicado vários artigos acadêmicos sobre seu valor, no Inepac, Czajkowski 

tratou de realizar estudos das expressões modernas com vistas ao tombamento, algumas da 

quais já inventariadas por ele mesmo à época de Nicolaeff. 
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Os tombamentos de 1990 e 1991 foram iniciativa do órgão, com critérios seletivos 

respondidos pelos estudos técnicos e recaíram sobre as obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer e 

Roberto Burle Marx. Os estudos para tombamento, organizados em fichas de inventário, foram 

fundamentados nos manuais de Bruand, Mindlin, Paulo Santos e nas revistas internacionais. 

Duas obras de cada autor foram selecionadas de acordo com sua representatividade, sem 

que se sobrepusessem aos tombamentos federais, esta uma política tácita do Inepac. De 

Lucio Costa tombou-se a casa Saavedra em Petrópolis e a casa no Km 85 da Rodovia Amaral 

Peixoto, em Araruama, justificadas por refletirem a diversidade da produção intelectual do 

arquiteto “figura-chave na implementação da modernidade nas artes brasileiras”, que inclui 

a atuação na ENBA, os projetos para Brasília e Barra da Tijuca e preservação da arquitetura 

como consultor do Iphan. Conforme o processo de tombamento, as casas contribuem para 

o mapeamento do caminho da arquitetura da tradição à modernidade, “são depoimentos de 

pedra e cal, que precisam ser preservados para o futuro”.64

De Oscar Niemeyer foram selecionadas três obras: a Casa das Canoas, o Hospital da 

Lagoa e o Prédio do Antigo Banco Boa Vista, por “impressionarem” leigos e arquitetos por 

seu apuro formal e originalidade. É pelo orgulho de Oscar Niemeyer ser filho da terra e ser 

um renovador da linguagem plástica da arquitetura que deveriam se proteger as obras feitas 

no Rio de Janeiro.65 

Completam o conjunto de modernos tombados neste período as obras do paisagista 

Roberto Burle Marx. A praça Clóvis Salgado Filho, em frente ao Aeroporto Santos Dumont 

e as calçadas da orla do Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon feitas em pedra portuguesa 

com desenhos especiais do artista, representam a obra do grande renovador do paisagismo 

moderno no Rio de Janeiro, comparável a Le Nôtre e Capability Brown.66 

Em 1998, quando se deu o tombamento definitivo67 da Praça Salgado Filho, na mesma 

época do tombamento do Aeroporto Santos Dumont (motivado pelo trágico incêndio), o 

conselheiro Alfredo Britto68 procurou não apenas mostrar os aspectos artísticos da obra, mas 

àqueles ligados à qualidade de vida, seguindo a tradição de tombamentos do Inepac:

(...) o que mais me atraiu sempre foi a extraordinária qualidade de vida que proporcionava 
a seus usuários, passantes apressados, motoristas de taxi preguiçosos, casais de namorados 
absortos e desligados que não lhe prestavam a devida atenção, mas ali estavam usufruindo 
aqueles fluidos que fazem a vida mais digna. É esse magnífico jardim o objeto desse processo.69

64 Ofício n. 217 INEPAC de Jorge Czajkowski para Secretaria de Estado de Cultura Aspásia Camargo em 9.7.1990
65 Inepac, Processo de tombamento n. E-18/001.172/90, Obras de Oscar Niemeyer.
66 Inepac, Processo de tombamento n. E-18/001.170/90, Praça Senador Clóvis Salgado Filho; Inepac, Processo de 
tombamento n. E-18/000.030/91, Conjunto urbano paisagístico das praias do Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon.
67 Pelo Decreto n. 5.808 de do Inepac de 13 de julho de 1982 que regulamenta o Conselho Estadual de Tombamento 
há o tombamento provisório, em primeira instância, e depois o tombamento definitivo. 
68 Arquiteto, pesquisador autor de livros e artigos sobre história da arquitetura brasileira e professor de Arquitetura 
no Brasil e de Projeto na FAU-UFRJ dos anos 70 aos 90.
69 Inepac, Processo de tombamento n. E-18/001.170/90, Praça Senador Clóvis Salgado Filho.
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Entretanto, o sentido mais geral dos tombamentos do moderno deste momento no 

Inepac, exceto nas obras públicas de Burle Marx, não eram suas relações com a cidade ou 

com os moradores, mas o caráter de grandes obras de arte, feitas por grandes artistas. Todas 

foram tombadas em curto espaço de tempo, revelando o interesse e a argumentação positiva 

que tais nomes mobilizavam. 

De feição muito distinta foi a proteção jurídica, em 1989, do Cine 9 de Abril, 

em Volta Redonda, cujos procedimentos estavam mais alinhados com os compromissos 

firmados na década de 80 de diversidade, de patrimônio como coisa viva e de participação 

da população. O pedido chegou ao órgão em 1988, por iniciativa do prefeito da 

cidade, pautado nas ameaças de fechamento e destruição pelo proprietário, o Clube 

dos Funcionários. A população que já se mobilizara antes pelo tombamento municipal, 

agora pedia a proteção federal e estadual do edifício, projetado em 1956 por arquitetos 

da Companhia Siderúrgica Nacional. Com características francamente modernistas, os 

arquitetos Glauco de Couto Oliveira e Ricardo Tonumasi utilizaram-se do seu vocabulário 

formal, como pilotis, marquises, amplos espaços, janelas em fita e escadarias imponentes, 

atestando “uma apropriação popular do vocabulário modernista em voga na época da 

construção de Brasília”. O pedido foi acolhido pelos técnicos do Inepac70 e pelo diretor-

geral Jorge Czajkowski que viram no edifício, ademais da relevância arquitetônica, local 

importante de festas e espetáculos no Vale do Paraíba e remanescente do cine-teatros no 

interior que vinham desaparecendo velozmente.71 

70 Ahmed Nazih Heloui, Gustavo Rocha-Peixoto e Marina Jacobina.
71 Inepac, Processo de tombamento n. E-18/18.147/88, Cine 9 de Abril.

68. 69. 70. Cine 9 de Abril, Volta Redonda, anos 80.
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Na ocasião, o mesmo pedido de tombamento foi encaminhado ao Iphan. Em resposta 

do arquiteto e professor Antônio Pedro de Alcântara, o edifício é detalhadamente analisado 

com desenhos, cortes, plantas e esquemas comparativos, afirmando ser ele

(...) fruto de um processo dialético; resultado final do confronto de estímulos e inibições 
que as aproximaram mais ou menos das matrizes importadas. Elas constituem exemplos 
de como propostas elaboradas em realidades econômicas e sociais, políticas e culturais, 
totalmente diferentes (a Europa entre as duas Grandes Guerras) foram assimiladas e por 
essa via consolidaram a proposta modernista no plano nacional; não esquecendo que, 
na época em que foi projetado o Cine Nove de Abril, o país estava em plena euforia 
desenvolvimentista e o modernismo era uma de suas facetas.72 

Apoiado na recém-promulgada Constituição Federal, no seu artigo nº 216, referente 

ao patrimônio cultural brasileiro, o arquiteto apontou que não havia mais a exigência da 

excepcionalidade arquitetônica para se compreender o valor de um bem cultural. Não havia 

também a hierarquia de valores federais, estaduais e municipais, sendo de competência de todos 

o dever da proteção. Conclui pela colaboração do Iphan com poder municipal na proteção do 

bem cultural. Após idas e vindas e interrupções do tumultuado período Collor, em que o órgão 

foi inclusive extinto, em 1993, o processo volta à pauta e é novamente analisado por Pedro 

Alcântara que reitera o parecer favorável ao tombamento federal, citando a Carta de Veneza 

no seu conceito ampliado de monumento. Apoiado pelos pareceres de Jurema Kopke Arnaut, 

Marcos Tadeu, Sabino Barroso e pela assessoria jurídica do Iphan, o processo segue para o 

Conselho Consultivo para ser votado e o proprietário é notificado. Tendo quinze dias para 

posicionar-se contrariamente ao tombamento antes da votação pelo conselho,73 o Clube de 

Funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional entra com o recurso contrário. O proprietário 

destitui o clube de valores históricos ou artísticos que fundamentem a preservação, afirmando 

que o ato prejudicará financeiramente os associados, argumentos que não são considerados 

suficientes pela Procuradoria Jurídica do Iphan para deter o ato administrativo. No entanto, o 

conselheiro Ítalo Campofiorito, mesmo “estando absolutamente convencido de que o cinema 

é testemunho significativo da divulgação da arquitetura moderna nos 50”, diante do pedido de 

impugnação, dos tombamentos municipal e estadual incidindo sobre o bem, e do escasso valor 

arquitetônico, afirma ser desnecessário e desproporcionado o tombamento federal.74 

A discussão que se seguiu na 6ª Reunião do Conselho Consultivo é reveladora dos 

dissensos e dilemas do patrimônio cultural brasileiro nos anos 90, da ambiguidade auto 

atribuída pelo órgão federal na valoração dos bens diante da atuação dos órgãos estaduais e 

municipais após o Compromisso de Brasília que seguiu considerada válida, mesmo após a 

Constituição Federal de 89 em que se romperam hierarquias e se corroboraram as ampliações 

72 Iphan, Processo de tombamento n. 1278-T-88, Cine 9 de Abril.
73 Segundo as normas do Decreto-lei n. 25 de 1937 que regulamenta o tombamento pelo Iphan.
74 Iphan, Processo de tombamento n. 1278-T-88, Cine 9 de Abril.
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drásticas das noções de patrimônio cultural exigidas pela sociedade. Na pauta discutiu-se o 

tombamento do Cine-teatro de Juiz de Fora, com parecer favorável do conselheiro Germano 

Coelho e apoiado pelo Ministro da Cultura José Roberto Nascimento e Silva, presente à seção, 

e o tombamento do Cine 9 de abril. Nos debates colocou-se em xeque a aplicação generalizada 

do instituto do tombamento e seu possível enfraquecimento diante da banalização, estando 

os órgãos estaduais competentes para responder às demandas locais, posição defendida por 

Carlos Lemos. Como resultado final, o Teatro de Juiz de Fora foi tombado com onze votos a 

favor e um contra, e o Cine 9 de abril foi indeferido com quatro votos favoráveis (Modesto 

Carvalhosa, Maria do Carmo Nabuco, Gilberto Ferrez e Ângelo Oswaldo) e sete contrários 

(Carlos Lemos, Francisco Iglésias, José Mindlin, Max Justo Guedes, Maurício Roberto, 

Roberto Cavalcanti e o parecerista Ítalo Campofiorito).75 O processo do Cine 9 de abril foi 

arquivado pelo Iphan, permanecendo tombado nos níveis municipal e estadual.

Voltando ao Inepac, depois dos tombamentos de 1990 e 1991, as demais proteções 

da década de 90 e 2000 não se valeram de processos gerais de identificação. A exemplo do 

Cine 9 de abril, buscou-se atender à demanda da sociedade, e os tombamentos originaram-

se em pedidos externos, analisados à medida que chegavam. O Teatro Glauce Rocha ou 

Teatro Nacional de Comédia, no Centro do Rio de Janeiro, inaugurado em 1960, de autoria 

de Paulo Alberto Vianna Rodrigues, foi tombado em 1992, como homenagem à trajetória 

do teatro nacional. Não se tombou por atribuições estéticas ou estilísticas, mas pelo valor 

simbólico do espaço como luta das expressões culturais nacionais.76

Em 1994, durante o segundo governo de Leonel Brizola, o professor Darcy 

Ribeiro encaminhou pedido urgente de proteção à Passarela do Samba por estar ameaçada 

de descaracterização pela edificação entre as arquibancadas de camarotes temporários, 

contrariando o objetivo do projeto original de dar lugar definitivo para o samba carioca. O 

Sambódromo e os Cieps eram símbolos da gestão de Brizola no Estado e Darcy Ribeiro como 

Secretário de Cultura entre 1983 e 1987. O apelo pela preservação, vindo de um de seus 

idealizadores, agregava à arquitetura de Niemeyer os muitos valores da cultura e das políticas 

culturais dos anos 80.77

Já os tombamentos do conjunto de prédios da Fiocruz, do Aeroporto Santos Dumont 

e do Hangar do Aeroporto Santos Dumont, pedidos respectivamente por dirigentes da 

fundação, pela sociedade civil e pelo IAB, foram justificados pelo significado arquitetônico das 

obras, vinculadas à escola carioca, de autoria dos arquitetos Jorge Ferreira e Irmãos Roberto. 

As expressões formais, o apuro estético e as soluções técnicas balizaram a necessidade de 

proteção jurídica de obras de algum modo consagradas pela história da arquitetura.78 

75 Idem.
76 O tombamento foi solicitado pelo Subsecretário de Planejamento da Secretaria de Estado de Cultura, José Cursino 
Raposo. Inepac, Processo de tombamento n. E-18/001.249/92, Teatro Glauce Rocha.
77 Inepac, Processo de tombamento n. E-18/000.098/94, Sambódromo. 
78 Mesmo o Hangar, relativamente pouco divulgado se comparado às demais obras, foi publicado no livro da 
editora Pini “Arquitetura Modena no Rio de Janeiro” e fundamentado como obra dos Roberto. Inepac, Processo de 
tombamento n. E-18/000.897/03, Hangar do Aeroporto Santos Dumont.
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As proteções do Edifício Standard Esso e dos Edifícios do Estado Novo apoiaram-se 

na identidade da diversidade do Instituto e no seu propósito de abrigar como patrimônio 

cultural expressões várias, ampliando “a concepção do universo de bens culturais que 

constituem patrimônio do nosso povo”, citando Dina Lerner, então diretora-geral.79 Assim 

como se tombaram edifícios consagrados a pedido, tombaram-se prédios do centro do Rio 

que ficaram de fora da ordem formal e estética referendada pela história da arquitetura, não 

tendo sido alvo de proteções, também a pedido de entidades como IAB (no caso do Standard 

ou Edifício da Esso).

O tombamento de sete edifícios públicos construídos no período getulista foi 

motivado pela ameaça de demolição do Entreposto da Pesca, localizado na Praça XV, Centro 

do Rio, onde se faziam obras de “revitalização”. A demolição do edifício era parte do projeto 

de integração do local do antigo porto do Rio com o mar, o que foi prontamente questionado 

por especialistas em abaixo-assinado organizado por familiares de Armando Schnoor (autor 

dos baixos relevos em cimento no pórtico de entrada) e pela conselheira Lia Motta (autora 

de estudo sobre os impactos das intervenções urbanas recentes nos centros históricos). Para 

esses, o antigo Entreposto da Pesca conforma, juntamente com os antigos Ministérios da 

Marinha, da Guerra, do Trabalho, o edifício da antiga Imprensa Oficial e da Alfândega, 

construídos entre 1934 e 1943, a imagem de nação que o Estado Novo buscava construir. São 

documentos históricos da ocupação da cidade, representando a construção do “novo país” 

varguista, e atestando a condição do Rio de antiga Capital. Para Lia Motta:

79 Inepac, Processo de tombamento n. E-18/001.539/98, Conjunto de prédios públicos construídos entre 1934 
e 1943, no período do Estado Novo. Dina Lerner, arquiteta e urbanista formada pela UFRJ, foi diretora-geral do 
Inepac de 1985 a 1987, de 1990 a 1991 e de 1995 a 1998.

71. Hangar do Aeroporto Santos Dumont dos Irmãos Roberto, publicado em Brazil Builds.
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(...) compõem com os monumentos coloniais preservados – símbolos da identidade nacional 
– e com os prédios modernistas da mesma época, incluindo entre eles o Palácio da Cultura 
e o Aeroporto Santos Dumont, marcos de referência para a leitura da cidade como objeto 
socialmente construído, como um processo, sujeito a tensões e disputas80.

O tombamento dos edifícios do Estado Novo representa a valoração do patrimônio 

material pela lógica e conceituação além do campo da historiografia da arquitetura 

e a partir de interesses e mobilizações externas. Mesmo que o pedido recaísse sobre o 

Entreposto da Pesca como objeto artístico, ao mostrar sua importância simbólica, urbana 

e histórica para a cidade do Rio, a conselheira subverte o caminho que orientou muitas 

das proteções da arquitetura moderna, seja no Iphan, seja no Inepac, seja no Condephaat 

como veremos a seguir. 

No conselho estadual de patrimônio de São Paulo a maior parte dos tombamentos 

de bens culturais do chamado “patrimônio moderno” recaíram sobre obras consagradas 

pela matriz interpretativa da história escrita por professores da FAU-USP. A ortodoxia do 

Iphan guiou os primeiros pedidos que vieram, mormente, dos conselheiros, arquitetos ou 

sociedades de classe e assinados por personalidades ilustres da arquitetura. A ameaça da 

perda e a confirmação da história da arquitetura apressaram e fundamentaram as proteções. 

Fogem a essa regra os tombamentos do Estádio do Pacaembu e do Edifício Saldanha 

Marinho, de Elisário Bahiana, representativos do art déco, o Teatro São Vicente, em Assis, 

do final dos anos 40, protegido por sua importância afetiva, cultural e histórica não tendo 

importado a “ausência de qualquer valor artístico intrínseco”, e a Escola SESC-SENAI 

de Marília, que, de acordo com o parecer da historiadora Ana Luisa Martins, mereceu o 

80 Idem.

72. Edifício da Conab, Praça 
XV, Rio de Janeiro, inserido 
no tombamento do Inepac de 
Edifícios do Estado Novo. 

73.  Palácio Duque de Caxias, Rio de Janeiro, inserido no 
tombamento do Inepac de Edifícios do Estado Novo.
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tombamento por ser documento significativo e expressivo do crescimento da cidade e de 

sua importância no quadro do Estado.81

O Condephaat, de trajetória detalhadamente estudada por Marly Rodrigues, 

foi fundado em 1969, por setores conservadores da elite paulista, que se queriam 

representados enquanto memória. Até meados da década de 1970, operou com 

atenção aos critérios regionais e suas representações materiais, característicos das 

épocas sócio-econômicas bem demarcadas, conforme seus “ciclos”, pautados no culto 

nostálgico ao passado e na concepção de cultura como erudição.82 A partir de 1975 

houve atenção especial à proteção do patrimônio natural, principalmente por ação do 

conselheiro Aziz Ab’Saber, representante do Departamento de Geografia da USP, mas 

também por outros conselheiros que passaram a incluir nos pareceres o patrimônio 

natural como referencial histórico das transformações urbanas, como Carlos Lemos no 

tombamento do Pico do Jaraguá.83 Por aproximações com os órgãos de planejamento e 

desenvolvimento econômico do estado e da Prefeitura de São Paulo como a Cogep, os 

aspectos urbanísticos e de planejamento foram considerados na definição das políticas 

de patrimônio, muitas vezes sob a forma do patrimônio ambiental urbano, como 

veremos mais adiante. 

O tombamento, em 1976, do Instituto Caetano de Campos, na Praça da 

República, centro de São Paulo, foi emblemático dos contatos da sociedade civil com 

o Condephaat, que respondeu rapidamente e a contento, o clamor por sua preservação. 

A imagem positiva que o ato gerou na sociedade, a abertura política dos anos 80, a 

efervescência cultural daqueles anos e o sopro de renovação que viveu o órgão federal, 

transbordou para as políticas do Condephaat que passou a atender, cada vez mais, aos 

pedidos da sociedade.84 

Os inventários das fazendas cafeeiras no Vale do Paraíba e em Campinas e de 

construções urbanas em várias localidades do interior não redundaram em tombamentos 

sistemáticos, no que, como destacou Paulo Garcez Marins, o órgão diferiu substancialmente 

do Iphan, mormente pautado em critérios seletivos internos, corroborados pelos saberes 

dos técnicos e dos conselheiros.85 Aquilo que se chamou de “política de balcão” foi se 

estabelecendo a partir dos anos 80, no qual os processos ou “guichês” eram abertos 

por demanda do público. De modo correlato com momentos da história institucional 

do Inepac, no Condephaat, na falta de critérios maiores advindos do setor cultural, as 

práticas foram circunstanciais do momento social e político. As políticas definiram-se pelo 

conselho deliberativo, pelas pressões externas, pelos interesses do setor privado e pelos 

81 Condephaat, Processo de tombamento n.24042/86, Teatro São Vicente; Condephaat, Processo de tombamento n. 
27945/90, Escola SESC-SENAC, Marília-SP.
82 Marly Rodrigues, Imagens do passado, 2000, pp.61-64.
83 Simone Scifoni, Op. Cit., 2007, p.132.
84 Marly Rodrigues, Op. Cit., 2000, pp.71-73.
85 Paulo César Garcez Marins, “Trajetórias de preservação do patrimônio cultural paulista”, 2008, p.156
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referenciais teóricos dos conselheiros e técnicos. As políticas patrimoniais foram ditadas 

muito mais pela prática do que pela sistematização de critérios e procedimentos seletivos 

organizados a priori.86 

Na proteção aos bens culturais da arquitetura moderna, à exceção da Casa Modernista 

de Warchavchik, a praxe não foi a da motivação por interesse público. O primeiro pedido 

de tombamento do moderno foi iniciativa do conselheiro Luiz Saia, em 1973, solicitando 

a proteção da casa de Flávio de Carvalho, recém-falecido, localizada no município de 

Valinhos.87 O processo ficou em aberto até 1981, quando outros edifícios modernos vieram 

à pauta no conselho, colocando em discussão os critérios de seleção. Para Antônio Luis Dias 

de Andrade, conselheiro do Iphan, a justificativa favorável era o papel de vanguarda exercido 

por Flávio de Carvalho e a inexistência de obras íntegras do autor. O conselheiro ressaltava 

a atenção do Condephaat às obras fora do escopo dos “bens culturais ditos consagrados”, 

mas cujo significado era inegável.88 

Muito sintomático das valorações do moderno e do modo como os órgãos de 

patrimônio agiram em consonância com o sentimento mais de geral de sua historicização, 

foi o tombamento da FAU-USP, o primeiro do movimento moderno a se realizar no 

Condephaat. Ruy Othake, então presidente do Conselho, pede com a máxima urgência 

o tombamento do edifício em razão da realização do 1º Arquimemória. Afirma que 

o reconhecimento de edificações contemporâneas é programa que o Conselho deverá 

desenvolver pelos valores arquitetônicos, sócio-econômicos e de paisagem urbana de 

tais obras. A FAU, como exemplar destacado no quadro da arquitetura contemporânea 

paulista, por transparecer o programa de ensino para o qual foi projetado, por seus 

avanços tecnológicos e pela implantação, merecia o reconhecimento. O relator do 

processo foi Eduardo Corona, conselheiro pela FAU, que pontuou o oportuno de o 

edifício ser o ensejador da proteção às obras contemporâneas, já que, em São Paulo, 

encontrava-se um rol de edificações construídas desde os anos 20 com valores artísticos 

e técnicos que os condicionavam como cultura e como história. Embora questionando a 

ausência de critérios “lógicos e razoáveis” para o estudo da arquitetura contemporânea, 

aprovou o tombamento da Faculdade e sugeriu a organização em curto espaço de tempo 

dos critérios desejados para a análise de tais obras. 89 A FAU de Artigas alcançava a 

condição de patrimônio paulista por ação da comunidade acadêmica que nela se 

reconhecia. Com pouco mais de dez anos de inaugurada, tinha lastro simbólico de tal 

ordem que sua valoração foi inquestionável, tendo o mesmo sentido de homenagem que 

os tombamentos do Inepac, de obras de Niemeyer e do Iphan, de Lucio Costa, para citar 

os exemplos mais claros. 

86 Marly Rodrigues, Op. Cit., 2000.
87 O pedido de Luiz Saia parece alinhar-se com os tombamentos de residências de personalidades ilustres, tal como 
fazia o Iphan. Condephaat, Processo de tombamento n.00286/73, Casa de Flávio de Carvalho.
88 Condephaat, Processo de tombamento n. 21736/81, Faculdade de Urbanismo da USP.
89 Idem.
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No mesmo ano do tombamento da FAU chegou ao conselho o pedido do 

Museu de Arte de São Paulo - Masp, feito por Pietro Bardi e da Sociedade Harmonia 

de Tênis, feito pelo Sindicato dos Arquitetos e assinado por Ícaro de Castro Mello, Jon 

Maitrejan, Paulo Mendes da Rocha, entre outros.  Eduardo Corona foi o conselheiro 

destacado para analisar ambos os processos, sendo primeiro o do clube, já com 

parecer técnico favorável e fundamentado em estudo do carioca Jorge Czajkowski, 

que vê na obra de Fábio Penteado inquestionável excepcionalidade “marcante mesmo 

numa perspectiva histórica ampla”. O conselheiro Corona, entretanto, é de opinião 

firme: havia muitos arquitetos e edifícios na mesma situação, desempenhando papel 

importante e de destaque na produção arquitetônica contemporânea. À exceção da 

FAU-USP, já de valor histórico, não haveria razão do tombamento enquanto não 

houvesse critérios claros e definidos sobre como considerar obras contemporâneas, 

patrimônio. Ele escreve:

Fui incumbido por V. Exa., Sr. Presidente, há algum tempo, da elaboração de alguns 
critérios para tombamento de obras contemporâneas. Admito que até o presente momento 
não consegui executar a tarefa. Ela não é fácil. Principalmente, porque há que determinar 
o instante no qual se deve considerar uma obra como contemporânea, cronologicamente 
falando, e a importância que desempenha, historicamente falando.
Quando começa o rol de obras, na década de 20, na de 30 e quando acaba, na de 70 
ou ontem?90

Corona nega o pedido do Masp e do Clube Harmonia. O Masp é novamente 

analisado, desta vez por Eduardo Kneese de Mello (conselheiro também do Iphan) que o 

considera excepcionalidade digna de proteção, dando parecer favorável, que é aceito pelo 

conselho e tombado. Enquanto aguardavam-se os anos 90, quando o tombamento do 

Clube Harmonia seria possível,91 outros tantos tombamentos do moderno aconteceram 

na segunda metade dos anos 80. O pioneirismo da linguagem moderna da Estação 

Ferroviária de Mairinque e do Edifício Esther92 foram abordados pelos autores dos 

pedidos, a Câmara Municipal de Mairinque e o Departamento do Patrimônio Histórico 

de São Paulo, legitimados pela história da arquitetura. O pioneirismo dos arquitetos 

Victor Dubugras e Álvaro Vital Brasil fundamentava os edifícios como patrimônio cultural 

paulista. A Casa de Vidro, de Lina Bo Bardi, e o Edifício Louveira, de Artigas, entraram 

para os livros de tombo também pela importância dos autores e pelas soluções particulares 

e excepcionais de arquitetura no agenciamento dos espaços urbanos e na distribuição 

90 Condephaat, Processo de tombamento n.21901/81, Sociedade Harmonia de Tênis.
91 O processo que fora arquivado é reaberto em 1984, diante da prerrogativa do tombamento da Casa Modernista, 
mas permaneceu sem estudos e guardado pelo “bom uso” enquanto outras tantas obras modernas eram tombadas 
pelo Condephaat consideradas excepcionais ou gravemente ameaçadas de destruição. Condephaat, Processo de 
tombamento n.21901/81, Sociedade Harmonia de Tênis.
92 Sobre o edifício Esther ver o trabalho de Fernando Atique, Memória Moderna, 2004.
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interna.93 O Memorial da América Latina, de Oscar Niemeyer, protegido em 1995, teve 

o mesmo foco de homenagear o autor e de agregar valor simbólico à obra.94 Lembre-se 

de que todos estes autores ou projetos foram alvo de artigos detalhados e celebrativos nos 

periódicos especializados.

O tombamento do Parque do Ibirapuera, em 1987, difere em valoração destes 

últimos, já que foi pautado na tradição do Condephaat de estudo de áreas naturais. Os 

edifícios de Oscar Niemeyer não foram a motivação da proteção, mas compreendidos 

como parte do todo do parque, que a cidade de São Paulo recebeu como presente pelo 

seu 4º Centenário. 

Seu estudo integra o conjunto de pedidos de tombamento de parques em São Paulo, 

juntamente como o Parque da Água Branca, o Parque da Aclimação, o Parque da Água 

Funda, o Parque Morumbi, o Parque da República e a Praça Buenos Aires, feitos em 1983. 

Como estudou Scifoni,95 o processo do Ibirapuera só foi aberto em 1987, quando as obras 

do Túnel Ayrton Senna sob o parque geraram muita polêmica, acirradas pela oposição 

ferrenha do prefeito Jânio Quadros ao tombamento. 

A justificava voltava-se para o valor do Parque, em que se incluíam as obras de 

Niemeyer e não nas obras em si, o que demonstra a expansão e complexificação da 

prática preservacionista do Condephaat no período, chamado por Simone Scifoni, de 

“tempos progressistas”.  

Outros tombamentos ainda aconteceriam antes que o Clube Harmonia fosse 

protegido. A Fábrica Duchen, de Oscar Niemeyer, chegou a ter o pedido de abertura de 

tombamento aprovado, mas face à lentidão de procedimentos administrativos e à drástica 

destruição do edifício o processo foi arquivado em 1992.96 A Igreja de São Domingos 

de Franz Heep foi tombada a reboque do processo mais amplo das Edificações de 

propriedade dos Dominicanos no bairro de Perdizes, São Paulo, sem que tivesse gerado 

outros tombamentos de obras do autor, como o simbólico Edifício Itália, bem observado 

por Silvia Wolff.97

93 Silvia Wolff, “Arquitetura moderna paulista – a preservação oficial”, 2007.
94 Condephaat, Processo de tombamento n. 31592/94, Memorial da América Latina.
95 Simone Scifoni, Op. Cit., 2007, pp.138-139.
96 Silvia Wolff, Op. cit., 2007. 
97 Idem.

74. Edifício Esther conforme publicado no 
“Roteiro da arquitetura contemporânea em São 
Paulo” de Corona e Lemos de 1963.
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Bens imóveis dos anos 1920 a 1980 tombados pelo Condephaat

Bem cultural Data do 
pedido 
tombamento

Data do 
tombamento

Processo

Casa de Flávio de Carvalho, Valinhos-SP 1973 1981 00286/73      

Faculdade de Urbanismo da USP, São Paulo-SP 1981 1981 21736/81 

MASP – Museu de Arte de São Paulo, São Paulo-SP 1981 1982 21768/81 

Casa Modernista, Rua Santa Cruz, São Paulo-SP 1983 1984 22831/83 

Igreja de São Domingos (Edificações de Propriedade 
dos Dominicanos. Conjunto de bens da antiga Chácara 
Cardoso de Almeida, do Convento São Alberto), São 
Paulo-SP

1985 1988 24183/85 

Estação Ferroviária de Mairinque, Mairinque-SP 1983 1986 24383/86 

Fábrica Duchen, São Paulo-SP 1986 24896/86

Edifício Saldanha Marinho, São Paulo, SP 1986 23304/85

Teatro São Vicente, Assis-SP 1985 1986 24042/86   

Casa de Vidro, São Paulo-SP 1987 24938/86

Parque do Ibirapuera, São Paulo-SP 1983 1987 25767/87

Edifício Esther, São Paulo-SP 1984 1990 23262/85 

75. Parque do Ibirapuera, delimitação da área de 
tombamento do Condephaat.

76. Igreja de São Domingos projetada por Franz 
Heep.

77. Clube Harmonia.
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Edifício Louveira São Paulo-SP 1985 1992 23387/85 

Sociedade Harmonia de Tênis, São Paulo-SP 1981 1992 21901/81 

Estádio do Pacaembu, São Paulo-SP 1994 26288/88

Escola SESC – SENAC, Marília-SP 1990 2003 27945/90 

Memorial da América Latina, São Paulo-SP 1992 1995 31592/94 

Residência Irmãos Gomes 2001 2005 48.737/03     

Fonte: Condephaat. Organizado por Flávia Brito do Nascimento.

Finalmente, em 1992, o Clube Harmonia volta à pauta do Conselho diante das ameaças 

de descaracterização (destacadas na reiteração do pedido de tombamento assinada por Pedro Cury, 

Carlos Bratke, Roberto Loeb, Ciro Pirondi, Cassia Magaldi, Roberto Saruê, Paulo Mendes da 

Rocha, João Toscano, Helena Saia, Jorge Wilheim, entre outros) e não mais pelo valor arquitetônico 

exaltado pelos proponentes de 1981. Antônio Augusto Arantes, conselheiro encarregado de 

analisar o caso, é claro em seu parecer favorável, mencionando os critérios clamados por Corona:

A verdade é que enquanto o tempo passa e aguardamos os critérios gerais, rapidamente 
deteriora-se o acervo ao qual esses possíveis critérios se aplicariam. Não creio que tenhamos 
mais tempo a perder, mesmo por que ao que tudo indica este seria um dos bens a serem 
incluídos numa listagem para preservação (...)98

Mobilizadas as elaborações historiográficas da intelectualidade da arquitetura paulista, 

feitas em parte pela FAU-USP que estará representada no Conselho desde sua fundação, 

balizaram-se os fundamentos dos tombamentos do moderno, a partir dos anos 80, quando 

este entra na pauta do patrimônio. A excepcionalidade da arquitetura e, principalmente a 

autoria, segundo Silvia Wolff, contaram nos tombamentos de edifícios modernos pelo 

Condephaat muito mais do que no das arquiteturas de outros períodos. A vinculação das 

obras aos arquitetos famosos da escola paulista, assim citada, aliada às características técnico-

construtivas será motivação para as proteções de muitas das obras.99 Mesmo que os “critérios 

lógicos” e a “listagem de bens passíveis de tombamento” tenham sido elaborados apenas 

mais recentemente com as propostas de tombamento das obras de Rino Levi e Vilanova 

Artigas,100 os tombamentos atenderam a dado perfil de arquitetura moderna; qual seja, aquela 

estabelecida pela linha de interpretação sacramentada pela história da arquitetura escrita e 

ensinada a serviço do projeto, com caráter operativo. O discurso, desde os anos 60 e 70, 

se dará instrumentalizando a prática projetual estabelecida no plano de ensino de Artigas, 

98 Condephaat, Processo de tombamento n.21901/81, Sociedade Harmonia de Tênis.
99 Silvia Wolff, Op. cit., 2007.
100 O Condephaat realizou os inventários das obras de Rino Levi e de Vilanova Artigas, propondo o tombamento 
em conjunto de várias obras dos arquitetos, atendendo a pedidos feitos pela Fundação Vilanova Artigas e pelos 
conselheiros Modesto Carvalhosa e Lucio Gomes Machado. Condephaat, Dossiê Rino Levi, 2011 e Condephaat, 
Dossiê Vilanova Artigas, 2011. Agradeço a arquiteta Silvia Wolff  a gentileza da consulta ao material.
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o que aparecerá nas indicações e pareceres dos conselheiros e técnicos ligados à mesma.101 

As motivações e justificativas para a seleção da arquitetura moderna a preservar vinham dos 

saberes da arquitetura e, mais do que isso, daquela constituída pelos arquitetos paulistas 

ligados e identificados com a FAU-USP. 

Mesmo na preservação da Casa Modernista que representou as possibilidades de 

valoração da arquitetura pelos seus aspectos simbólicos ou afetivos, os quais motivaram a luta 

por sua manutenção, os valores arquitetônicos foram igualmente mobilizados. A novidade 

maior da preservação da casa de Warchavchik estava nos métodos e menos no objeto em 

si, ainda que os jardins tenham sido incluídos como parte integrante. Preservou-se não 

uma casa como tantas outras da Vila Mariana, mas a icônica Casa Modernista, exaltada por 

certa historiografia paulista como gênese do movimento nacional. Estes aspectos contaram 

decisivamente em muitos dos pareces técnicos de tombamento.  

No processo do Iphan da Casa Modernista a argumentação arquitetônica é levada ao 

ponto de o ato não se restringir apenas à “pioneira” casa da Vila Mariana (conforme “opinião 

do arquiteto Lucio Costa”), mas incluir outras duas residências de arquiteto, as casas da Rua 

Bahia e da Rua Itápolis, que representavam o conjunto da obra de Warchavchik, ou, arriscando 

dizer, a “evolução” da obra. O parecer do coordenador do Iphan em São Paulo, Antônio Luís 

Dias de Andrade, em resposta ao pedido da comunidade de proteção da casa à Rua Santa 

Cruz, desviava e focava a valoração na arquitetura, articulando interpretações de professores 

da FAU-USP sobre a pioneira casa.102 Artigas, que trabalhara com o arquiteto, posteriormente 

passou a criticar a casa pelas “dissimulações construtivas”, a mais óbvia a da platibanda 

escondendo o telhado onde deveria haver uma laje. Nas outras casas de Warchavchik, as 

mudanças tecnológicas permitiram o uso da “verdadeira arquitetura moderna”.103 O professor 

Carlos Lemos assentia:

Poderia dizer que a casa da rua Santa Cruz é neocolonial sem beiral, contradizendo, no 
fundo o próprio manifesto modernista de Warchavchik. Acontece, porém, que a casa passou por 
modernista e propiciou a realização da casa seguinte, que foi a casa modernista da rua Itápolis, 
essa sim merecidamente chamada de modernista. Foi a partir dela que houve a propagação da 
“art-deco”, a ante-sala de implantação da verdadeira arquitetura moderna que veio depois.104 

Como mostrou José Lira, a interpretação de que a casa de Warchavchik era discrepante 

com o discurso do arquiteto foi repetida por vários historiadores como Lemos e Bruand. 

Construída com alvenaria de tijolos, piso de tijolos sobre vigas de madeira e platibanda 

101 Anotações do curso AUH 5859 – Projeto Moderno: Historiografia e Crítica, ministrada pelo professor José 
Tavares Correia de Lira, FAUUSP, 1º semestre 2008.
102 Iphan, Processo de tombamento n. 1121-T-84, Casa Modernista de Warchavchik na Rua Santa Cruz.
103 Pedro Arantes, Op. Cit., 2004, pp.13-14.
104 Depoimento de Carlos Lemos a Anita di Marco, “DPH procura evitar destruição da casa da rua Santa Cruz”, 
Projeto, n. 60, fev. 1984.
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78. 79. Casa da Rua Santa Cruz, fachada principal e dos fundos, 1927-28.

80. Casa da Rua Santa Cruz após reforma de 1934-35.

81. Casa da Rua Itápolis, 1930. 82. Casa da Rua Bahia, anos 80.
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escondendo a cobertura em telhas de barro, para Bruand a casa traía os cinco pontos da 

arquitetura de Le Corbusier, por isso não era verdadeiramente moderna.105 As argumentações 

do Iphan pelo tombamento das três casas refletiam esta interpretação historiográfica. 

A defesa do tombamento do conjunto das três casas foi feita por Dora Alcântara e pelo 

conselheiro-relator Eduardo Kneese de Mello junto ao reticente Conselho Consultivo duvidoso 

da sua real necessidade. Alguns de seus membros acreditavam ser mais eficaz concentrar-se em 

apenas um exemplar para não desgastar o ato administrativo. Para a professora Dora, concordando 

com a opinião de Antônio Andrade e com os estudos do arquiteto Luís Fernando Franco, as 

casas formavam uma pequena série preciosa, “panorama ‘quase didático’, extremamente valioso 

para a historiografia da arquitetura brasileira”, e evoca o mestre Lucio Costa:

(...) os elementos que as compõem parecem-nos insubstituíveis na página que ocupam 
do “álbum de família da humanidade” de que nos fala Lucio Costa, referindo-se à 
ARQUITETURA, através da qual “podemos refazer, de testemunho em testemunho, os 
itinerários percorridos nessa apaixonante caminhada....ao encontro do tempo que ficou 
vivo para sempre porque entranhado na obra de arte”.106

A fé de que o tombamento perpetuaria o tempo, evocando os valores da historiografia 

da arquitetura brasileira, provava as relações entre preservação e escrita da história, tecido 

pelo Iphan desde o tombamento do Ministério da Educação e Saúde. O tombamento das 

casas de Warchavchik integra a retomada dos estudos da arquitetura moderna pelo Iphan 

numa perspectiva cuja negação do tombamento do Cine 9 de abril de Volta Redonda, a 

inconclusão do processo do Conjunto Residencial do Pedregulho (que abre a série) e o 

unânime tombamento das obras de Oscar Niemeyer é loquaz. 

No famoso relatório do consultor da UNESCO, Michel Parent, sobre o patrimônio 

brasileiro, publicado em 1967, a ausência de atenção à “arquitetura contemporânea” 

incomodou. Nas suas proposições, cujo foco, como veremos no Capítulo 5, será o turismo, 

o potencial das obras da arquitetura moderna como atração denota o sentido identitário e 

nacional que elas já tinham aos olhos do francês, o que era compartilhado pelos arquitetos 

estrangeiros que visitaram o país:

Independentemente de seus outros papéis, não há dúvida que Brasília constitui hoje para 
o Brasil uma atração turística de primeira grandeza. Mas, se Belo Horizonte (Pampulha), 
o Rio e São Paulo tornaram-se, desde 1946, importantes marcos da arquitetura 
contemporânea – determinados imóveis foram, como tais, tombados como “monumentos 
históricos” – e é inquietante constatar que algumas dessas obras recentes necessitam tanto 
de manutenção quanto obras do século XVIII.107 

105 José Lira, Warchavchik: fraturas da vanguarda, 2011, p. 149, 151.
106 Iphan, Processo de tombamento n. 1121-T-84, Casa modernista de Warchavchik na Rua Santa Cruz.
107 Iphan, As missões da UNESCO no Brasil: Michel Parent, 2008, p.53, grifos do autor.
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Santos de casa: 
preservação da arquitetura e urbanismos modernos no Iphan

Nos anos 80, a arquitetura moderna volta a ser tópico de preservação para o Iphan, 

que desde 1967, com o tombamento da Catedral de Brasília, não havia realizado mais nenhum 

estudo sobre o tema. Vários pedidos chegam ao Iphan e são abertos processos, o que, de 

pronto, transparece a mudança do perfil de atuação nos “tempos de abertura” mais permeável às 

demandas da sociedade. Também são abertos processos pelos técnicos da instituição, mostrando 

o intrínseco envolvimento com seus personagens, como foram o Parque Hotel São Clemente e 

o Parque Guinle, de 1984, pedidos pela Diretoria Regional do Iphan, no Rio de Janeiro. 

Bens culturais dos anos 1930 a 1990 tombados ou em estudo de tombamento pelo Iphan, anos 
80 ao presente*

Bem cultural Data do 
pedido de 
tombamento 
ou abertura 
de processo

Data do 
tombamento 

Processo

Conjunto arquitetônico do Pedregulho – Conjunto 
Residencial Prefeito Mendes de Morais, Rio de Janeiro-
RJ

1982 Em estudo 1386-T-97

Associação Brasileira de Imprensa: prédio, Rio de 
Janeiro-RJ

1983 1984 1100-T-83

Hotel do Parque São Clemente, Nova Friburgo-RJ 1984 1985 1109-T-84

Conjunto Residencial Parque Guinle, Rio de Janeiro-RJ 1984 1985 1110-T-84

Casa modernista de Warchavchik na Vila Mariana, São 
Paulo-SP

1984 1985 1121-T-84

Casa modernista na Rua Bahia, São Paulo-SP 1984 1985 1153-T-85

Casa modernista na Rua Itápolis, São Paulo-SP 1984 1985 1154-T-85

Obra do Berço, Rio de Janeiro-RJ 1984 Em estudo 1210-T-86

Pavilhão Luis Nunes, Recife-PE 1986 1997 1206-T-86

Cine 9 de abril, Volta Redonda-RJ 1988 Arquivado 1278-T-88

Prédio do Instituto de Resseguros do Brasil, Rio de 
Janeiro-RJ

1989 Em estudo 1303-T-90

Brasília-DF: conjunto urbanístico, Brasília-DF 1990 1990 1305-T-90

Pampulha: Conjunto Arquitetônico e Paisagístico, Belo 
Horizonte-MG

1994 1997 1341-T-94

Cataguases-MG: conjunto histórico, arquitetônico e 
paisagístico, Cataguases-MG

1994 1995 1342-T-94

Conjunto de Edificações Projetadas pelo arquiteto Oscar 
Niemeyer para o Parque do Ibirapuera, São Paulo-SP

1998 Proprietários 
notificados

1429-T-98

Conjunto de Edificações Projetadas pelo arquiteto Oscar 
Niemeyer para o Centro Tecnológico da Aeronáutica, 
São José dos Campos-SP

1998 Em estudo 1445-T-99
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Acervo arquitetônico e urbanístico art déco de Goiânia, 
Goiânia-GO

2002 2003 1500-T-02

Casa da Estrada das Canoas, Rio de Janeiro-RJ 2002 Em estudo 1487-T-02

Elevador Lacerda 2002 2006 1497-T-02

Teatro Castro Alves 2003 Em estudo 1509-T-03

Casa de Vidro, sede do Instituto Lina Bo Bardi, São 
Paulo-SP

2003 2007 1511-T-03

Complexo Arquitetônico do Hipódromo de Cristal 
(Porto Alegre-RS)

2004 Em estudo 1593-T-10

Conjunto Arquitetônico Praça do Caminho Niemeyer, 
Niterói-RJ

2007 Em estudo 1544-T-07

Conjunto da Obra do arquiteto Oscar Niemeyer (23 
obras em Brasília: 1. Palácio da Alvorada, incluindo a 
capela; 2. Capela Nossa Senhora de Fátima; 3. Praça 
dos Três Poderes; 4. Congresso Nacional; 5. Museu da 
Cidade; 6. Palácio do Planalto; 7. Supremo Tribunal 
Federal; 8. Casa de Chá; 9. Pombal; 10. Espaço Lúcio 
Costa; 11. Ministérios e anexos; 12. Palácio da Justiça; 
13. Palácio Itamaraty e anexos; 14. Panteão da Liberdade 
e Democracia; 15. Teatro Nacional; 16. Quartel General 
do Exército; 17. Palácio Jaburu; 18. Memorial JK; 19. 
Memorial dos Povos Indígenas; 20. Conjunto Cultural 
Funarte; 21. Espaço Oscar Niemeyer; 22. Conjunto 
Cultural da República; 23. Edifício do Touring Club do 
Brasil; 1 obra no Rio de Janeiro: Casa das Canoas)

2007 2007 1550-T-07

Edifício Caramuru, Salvador-BA 2008 Em estudo 1551-T-08

Vila Serra do Navio 2008 2010 1567-T-08

Vila Industrial Modernista de Rio Largo 2009 Em estudo 1589-T-10

Fonte: Arquivo Central do Iphan, Organizado por Flávia Brito do Nascimento. *Constam outros 
processos e pedidos aos quais não tivemos acesso por razões administrativas ou práticas: Instituto 
do Cacau da Bahia (01502000147/2007-96); Conjunto Urbanístico e Arquitetônico da Estância 
Hidromineral de Cipó, Cipó-BA (01502000950/2005-69); Complexo Esportivo da Fonte Nova, 
Salvador, BA (01502001038/2008-77); Edifício Caramuru, Salvador-BA (1551-T-08); Elevador 
Lacerda, Salvador, BA (1497-T-02); Teatro Castro Alves, Salvador-BA (1509-T-03); Conjunto 
Arquitetônico Praça do Caminho Niemeyer, Niterói-RJ (1544-T-07); Casa da Estrada das Canoas, 
Rio de Janeiro-RJ (1487-T-02).

Alguns processos de bens culturais modernos abertos nos anos 80 permaneceram 

inconclusos, dentre os quais o do Conjunto Residencial do Pedregulho. Seu pedido foi o primeiro 

da listagem acima a chegar, em 1982, por abaixo-assinado feito durante a reunião da Sociedade 

Brasileira de Pesquisa Científica, em seção coordenada por Alfredo Britto. Por razões não 

esclarecidas no processo, ele está em aberto, no momento aguardando que as obras de restauração 

em curso se finalizem.108 Também por razões não evidenciadas não teve sequência o processo do 

Instituto de Resseguros do Brasil dos Irmãos Roberto, feito pelo proprietário. A Obra do Berço 

108 Reportagem.
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embora permaneça com processo de tombamento em aberto conta com parecer negativo do final 

dos anos 90 fundamentado na descaracterização e na existência do tombamento estadual. 

Os processos do Parque Guinle e do Parque Hotel São Clemente são inicialmente 

negados em análise do arquiteto Edgar Jacintho, questionando a validade do tombamento de 

bens culturais contemporâneos, juízo que poderia ser feito “com mais acerto pelas gerações 

futuras”. Sugere o equacionamento do problema por meio da criação de novo instituto 

jurídico do tombamento “ad referendum” com o prazo de carência correspondente a uma 

geração, quando seria melhor analisado.109 O pedido é então estudado por Antônio Pedro de 

Alcântara, que não duvida dos valores das obras de Lucio Costa, e lembra profunda ligação 

do arquiteto com o Iphan:

Louvamos a iniciativa da 6ªDR, porque parece-nos chegado o momento da SPHAN e do 
País saldar uma dívida com seu antigo servidor, desmentindo o dito popular de que “santo 
de casa não faz milagre”.110

Pedro Alcântara não só concorda com a pertinência do tombamento das obras, 

fundamentando-se em Leonardo Benévolo e Yves Bruand, como sugere a criação de uma linha 

109 Iphan, Processo de tombamento n. 1110-T-84, Conjunto Residencial do Parque Guinle. Iphan, Processo de 
tombamento n. 1109-T-84, Hotel do Parque São Clemente, Nova Friburgo-RJ
110 Iphan, Processo de tombamento n. 1110-T-84, Conjunto Residencial do Parque Guinle.

83. Obra do Berço, anos 80.
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de trabalho específica sobre Lucio Costa e a reedição pelo Iphan do livro “Sobre Arquitetura” 

do Centro de Estudantes da FAU-UFRGS. A inovação legislativa de Jacintho é rechaçada pela 

arquiteta Dora Alcântara veementemente favorável ao tombamento, diante do inquestionável 

papel de Lucio Costa na história da arquitetura brasileira, e, portanto, inquestionável 

reconhecimento de “elementos significativos de sua obra como patrimônio nacional”.  Para a 

arquiteta, a dificuldade que havia no trato das obras modernas não era sua historicidade, mas 

a grande quantidade de obras de interesse, o que exigiria responder com critérios rigorosos.111

Tanto Dora Alcântara quanto o conselheiro Kneese de Mello foram firmes quanto 

ao valor histórico das obras de Lucio Costa, desprendendo-se do significado meramente 

arquitetônico. Para o arquiteto que vinha discutindo o tema da valoração e historicidade 

da arquitetura moderna no Condephaat, não havia questionamentos quanto ao sentido 

“eterno e irreversível” do Parque Guinle e do Hotel de Friburgo. O arquiteto Kneese de 

Mello foi conselheiro responsável pelos pareceres da ABI, das casas de Warchavchik, das 

obras de Lucio Costa e de Brasília, todos favoráveis. Mostrou-se emocionado e pessoalmente 

envolvido com a causa, exaltando o feito dos colegas e a arquitetura nacional. A história 

canônica transparece nos pareces e nas citações a Le Corbusier, Yves Bruand, Lucio Costa e 

plêiade de realizações do grupo.112

111 Idem.
112 Iphan, Processo de tombamento n. 1100-T-83, Associação Brasileira de Imprensa.

84. Página do processo de tombamento das obras 
de Lucio Costa com estudo de Pedro Alcântara.
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Augusto da Silva Telles é direto quanto ao tombamento das obras de Lucio Costa: não 

cabiam hesitações, afinal, o Iphan já fazia há tempos tombamentos de obras modernas.113 As 

práticas dos fundadores quanto à arquitetura moderna eram reiteradas nos anos 80, acrescidas 

do sentido histórico que se pressentia. Por seu valor inegável para a nação, dentro da lógica da 

narrativa historiográfica consagrada, estando ameaçadas ou não de descaracterização, as obras 

modernas entraram para os livros do tombo. 

O valor da arquitetura brasileira pós Ministério da Educação e Cultura como 

patrimônio nacional não foi sempre inquestionável no Iphan. Além das dúvidas de Edgar 

Jacintho, Ayrton de Carvalho, diretor da regional do Recife negou em 1986 o pedido feito 

pelo Governador do Estado de Pernambuco de tombamento do Pavilhão de Óbitos do 

arquiteto Luís Nunes pautado na ausência de valor histórico e de excepcionalidade. O processo 

voltou a ser analisado cerca de dez anos depois, em 1997, pelo arquiteto José Simões Belmont 

Pessôa, contundentemente favorável à proteção legal pelo Iphan. Mostrou em seu parecer a 

importância da experiência de Luís Nunes à frente da Diretoria de Arquitetura e Construção, 

fato de ressonância nacional. Fundamentado em Bruand, para quem o Pavilhão de Óbitos era 

“obra prima”, e em Brazil Builds, onde consta, José Pessôa conclui pelo tombamento imediato 

do bem artístico nacional como reconhecimento a um dos “melhores exemplares do primeiro 

momento da arquitetura moderna brasileira como a crítica já o fazia desde 1943, data da 

publicação de Brazil Builds”.114 

A reunião do conselho, coincidentemente comemorativa dos 60 anos do Iphan, em 

que se votou o tombamento do Pavilhão de Óbitos reeditou as polêmicas do Cine 9 de abril 

de Volta Redonda. Ítalo Campofiorito, conselheiro-relator, foi entusiasticamente favorável 

ao tombamento, num parecer que reforçou a interpretação da primazia dos feitos do Recife, 

corroborado pelos autores já citados, acrescidos de Mindlin. Revelando seu envolvimento 

113 Iphan, Processo de tombamento n. 1110-T-84, Conjunto Residencial do Parque Guinle.
114  Iphan, Processo de tombamento n. 1206-T-86, Pavilhão Luís Nunes.

85. Foto do Pavilhão de Óbitos publicada em 
Brazil Builds.

86. Foto do Pavilhão de Óbitos, anos 80, constante 
do processo de tombamento pelo Iphan. 
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pessoal com o tema, confessa que o edifício lhe deu saudade de Le Corbusier e de Oscar 

Niemeyer. Os conselheiros Carlos Lemos, Joaquim Falcão, Modesto Carvalhosa e Roberto 

Cavalcanti questionaram o valor nacional da obra, lembrando as restrições de Ayrton de 

Carvalho ao tombamento, fato que é prontamente questionado por Campofiorito, sobretudo 

quanto à existência dos ditos “valores nacionais”. Na votação os conselheiros citados sugeriram 

pela complementação dos estudos e Campofiorito, Silva Telles, Suzana Sampaio, Ângelo 

Oswaldo e o presidente Glauco Campello votaram a favor do tombamento.  O desempate 

deu-se pelo voto de minerva do presidente e o Pavilhão inscrito no Livro das Belas Artes.115 

Nos anos 90, o tema da arquitetura moderna se institucionaliza no Iphan. Em 1994, 

a Superintendência Regional de São Paulo propõe a priorização do Inventário da Arquitetura 

Moderna, associando-se ao Condephaat para a instrução do pedido de tombamento de 11 

obras do arquiteto Rino Levi e ao Docomomo para o estudo da arquitetura paulista no 

estado de São Paulo.116

Nesta década, a criação do Docomomo-Brasil, em 1992, sediado na Universidade 

Federal da Bahia sob a coordenação de Anna Beatriz Ayrosa Galvão,117 e o progressivo interesse 

pelo modernismo ganharam visibilidade nacional com a realização do Seminário Internacional 

em Brasília, estabelecendo-se redes que não pararam de se multiplicar após os anos 2000. Os 

seminários do Docomomo-Brasil agregaram o interesse pela arquitetura do movimento moderno 

no Brasil e fomentaram o aumento das pesquisas. Desde o 1º Seminário Nacional em Salvador, 

em 1992, aconteceram outros nove seminários nacionais, além de diversos outros regionais.118 

O interesse acadêmico gerou inúmeros trabalhos monográficos sobre arquitetos, 

instituições, edifícios e personagens mostrando o feixe de concretizações da arquitetura 

brasileira no século XX. Tantos foram os trabalhos fundamentados na ideia do revisionismo 

115 Idem.
116 Antônio Luiz Dias de Andrade e Cecília Rodrigues Fonseca, “Inventário da arquitetura moderna”, 1998. O 
Iphan, todavia, não realizou tombamentos da obra de Rino Levi. O processo de instrução de tombamento pelo 
Condephaat foi concluído em 2010 e traz documentação consistente sobre a obra do arquiteto, propondo o 
reconhecimento oficial do Cine Ipiranga e remanescentes do Cultura Artística; Hotel Excelsior, IAB, Sede do Sedes 
Sapiantie, Centro Cívico de Santo André, Antigo Banco Sudamericano, Residência Castor Delgado, Casa Olivo 
Gomes em São José dos Campos, Casa Olivo Gomes em Ubatuba e Edifício Residencial Prudência. Condephaat. 
Dossiê Rino Levi, 2010. 
117 Anna Beatriz realizou o V CECRE - Curso de Especialização em Conservação e Restauro em 1984 presentando 
o projeto de restauro da Casa Modernista à Rua Santa Cruz. Anna Beatriz A. Galvão, “Warchavchik: uma arquitetura 
a ser preservada”, 1988. 
118 Agradeço a Anna Beatriz Galvão pelas referências sobre o Docomomo e sua criação no Brasil. Após apresentar 
trabalho sobre a restauração da Casa Modernista de Warchavchik no 2º Seminário Internacional Docomomo em 
Dessau, Alemanha, consolida-se a proposta de montar um grupo local, o aconteceu pouco tempo depois. O 1º e o 2º 
Seminários nacionais foram organizados pela Universidade Federal da Bahia (1995, 1997), o 3º pela Fundação Bienal 
de São Paulo (1999), o 4º pela Universidade Federal de Viçosa (2001), o 5º pela Universidade de São Paulo/Campus 
São Carlos (2003), o 6º pela Universidade Federal Fluminense (2005), a 7º edição, pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (2007), o 8º pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2009) e o 9º Seminário DOCOMOMO 
Brasil pela Universidade de Brasília. Já foram realizados vários seminários regionais organizados pela Universidade de 
Taubaté (2002), Centro Universitário Belas Artes (2004) e Universidade Presbiteriana Mackenzie (2005), Universidade 
Católica de Pernambuco/Universidade Federal do Pernambuco (2006 e 2008), Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (2006) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2006, 2008 e 2010), Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (2008) e Universidade Federal da Paraíba (2010).
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crítico da historiografia da arquitetura brasileira que, como destacou Carlos Martins, passados 

tantos anos de referência, ele corre o risco, inclusive, de tornar-se um chavão.119 

Durante a gestão de Glauco Campello como presidente do Iphan (1994 a 1998) 

formou-se grupo de trabalho presidido por Cecília Rodrigues dos Santos (coordenadora 

regional do Iphan, em São Paulo) encarregado de pesquisar a obra de Oscar Niemeyer. A 

portaria, de pronto, reconhecia:

a) o excepcional valor das obras do arquiteto Oscar Niemeyer para a arquitetura 
contemporânea universal e, especialmente, para a história da cultura brasileira e b) o 
interesse do Iphan em preservar tais concepções arquitetônicas, referencial para pesquisas e 
estudos da arquitetura nacional e internacional.120

Diante da vastidão da sua obra em todo território nacional, que o arrolamento inicial 

com a ajuda da Fundação Oscar Niemeyer e do Docomomo arrolou inúmeros edifícios diversos, 

optando-se pelo estudo progressivo sem prazos determinados de conclusão. Como resultado 

dos trabalhos, foram abertos os processos de tombamento do CTA-Centro Tecnológico da 

Aeronáutica, em São José dos Campos-SP e do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. 

A consagração da obra de Niemeyer é fato no Iphan desde suas origens nos tombamentos da 

gestão de Rodrigo Melo Franco de Andrade. E perpetuou-se deste modo nos atos administrativos 

que se seguiram, exaltando o gênio nacional e a excepcionalidade de suas obras, cujo ato mais 

elucidativo é o tombamento, em 2007, de 24 obras do arquiteto em comemoração ao seu aniversário 

de 100 anos. A seleção das obras a serem tombadas iniciou-se a partir de listagem elaborada pelo 

próprio autor. A opção pelos aspectos estético-estilísticos das edificações de Niemeyer evidencia-

se no tombamento do Ibirapuera que exclui o parque, tratado como entorno. A separação entre 

cidade e obra, entre parque e edifícios monumentaliza as construções e as desassocia de sua história, 

além de não incluir os jardins, lugar de memória da cidade de São Paulo.121

O incômodo com a atenção exclusiva aos grandes personagens e obras do modernismo 

foi externado pelo historiador da arte Marcos Tadeu Ribeiro, a propósito do tombamento do 

CTA e lembrando a negativa do conselho ao tombamento do “não-excepcional” cinema de 

Volta Redonda. Para o historiador, a instituição deveria estudar o modernismo como amplo 

processo cultural de múltiplos desdobramentos e de presença em todo território nacional, 

não se restringindo a bens culturais de maior expressão na história da arte, e atentar para 

outras manifestações cuja necessidade de preservação é igualmente relevante e testemunham 

a abrangência nacional do modernismo, além de refletirem as suas “várias fases”.122 

119 “Trama historiográfica e objeto moderno. Entrevista com Carlos Alberto Ferreira Martins, por Julyane Poltronieri 
e Maíra Issa”, Desígnio, n. 11/12, mar. 2011, p. 169.
120 Portaria Iphan n.203/97.
121 Simone Scifoni, Op. cit., 2007, p. 101.
122 Iphan, Processo de tombamento n. 1445-T-99, Conjunto de edificações projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer 
para o Centro Tecnológico da Aeronáutica, São José dos Campos-SP.



132

 Para reduzir o risco de dar sentido apenas às obras de autores consagrados, o que não 

abarcaria a extensão do legado do movimento moderno na cidade, a poligonal de tombamento 

tratou o problema na sua dimensão urbanística. O “caráter inconcluso” da cidade como “lugar 

de modernidade” foi contemplado no conceito de centro histórico proposto pelo arquiteto e 

corroborado pelo conselheiro-relator Ítalo Campofiorito.123

Já o tombamento de Brasília, feito durante a gestão de Campofiorito como presidente 

do Iphan, foi a já conhecida tomada de posição em favor da manutenção das obras de arte do 

século XX. Brasília, como artefato urbano deveria ser mantida para as gerações futuras por ser 

a realização máxima da arquitetura e, principalmente, do urbanismo nacional.  A valoração 

de Brasília no Iphan teve início na gestão de Aloísio Magalhães quando se criou o “Grupo de 

Trabalho para a Preservação de Brasília” para a candidatura da cidade como Patrimônio da 

Humanidade, o que aconteceu em 1987.124

 De acordo com José Pessoa, que estudou o tombamento em detalhe, a proposta 

de tombamento de Brasília foi inovadora no trato com o moderno, focando no plano 

123 Cecília Rodrigues dos Santos e Cláudia Freire Lage, “Cataguases: patrimônio da modernidade”, 2005; Iphan, 
Processo de tombamento, n. 1342-T-94, Cataguases-MG: conjunto histórico, arquitetônico e paisagístico. 
124  Iphan, Processo de tombamento, n. 1305-T-90, Brasília-DF: Conjunto urbanístico. 

87. Proposta de tombamento de Cataguases. 88. Proposta de tombamento e de entorno da 
Pampulha.

Os tombamentos da Pampulha e, sobretudo, do município de Cataguases-MG, ambos 

de 1995, responderam, na medida do possível, a tais indagações. Na Pampulha, proteção 

solicitada pela Prefeitura de Belo Horizonte para as celebrações do centenário da cidade, 

atentou-se para seus espaços como memória e história da cidade. A poligonal de tombamento 

incluiu toda a Lagoa da Pampulha e o entorno, ampla área do bairro, com a sugestão da 

inclusão de bens no inventário do município. Em Cataguases a proposta de tombamento 

feita em parceria pelas regionais do Iphan de Minas e de São Paulo, buscou contemplar o 

“sentimento moderno” presente na trama urbana, nos edifícios de autores consagrados, nas 

obras de arte e também naquilo que Antônio Luís Dias de Andrade chamou de “arquitetura 

moderna vernacular”.
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piloto de Lucio Costa e não nas edificações que formam o centro histórico.125 Destaque-se, 

contudo, que a preservação fundamentou-se nas preocupações do autor do projeto com a 

manutenção de sua integridade ameaçada no início dos anos 80 por movimento em favor 

do adensamento e da mudança de escalas. No início dos anos 80, Brasília mobilizava os 

arquitetos brasileiros que tentavam haver-se com seu legado. No II Inquérito Nacional 

de Arquitetura de 1982,126 havia uma pergunta sobre a importância de Brasília como 

experiência urbana. As posições variadas e extremadas indo da exaltação da obra do “mestre 

Lucio Costa” à negação contundente mostraram o nível de mobilização que causavam 

e o interesse que havia pelos personagens e obras do moderno, que seguiam povoando 

imaginários e pranchetas 127

Ao tombar Brasília, sobretudo seguindo das orientações do autor do projeto, o Iphan 

tomava partido na discussão e defendia as realizações do moderno como monumentos nacionais. 

Inicialmente, o GT-Brasília dava atenção especial ao Plano Piloto propondo uma “preservação 

dinâmica”, partindo do entendimento da cidade como organismo vivo, cujo projeto urbanístico 

ainda estava em fase de implantação. Lucio Costa, externando ao presidente do Iphan suas 

preocupações com a eficácia da proposta para manter a cidade imune a inovações e modismos, 

sugere a proteção de Brasília nas suas quatro escalas: a monumental, a residencial, a gregária e a 

bucólica. O documento final do Iphan estabelece a manutenção dos gabaritos e do parcelamento 

e uso do solo vigentes e corrobora a sugestão de tombamento feita por Lucio Costa.128 

125 José Simões Belmont Pessôa, “Brasília e o tombamento de uma ideia”, 2003.
126 No II Inquérito de arquitetos a pergunta sobre a validade de Brasília foi respondida pelos entrevistados com 
adesão ou rechaço entusiástico. IAB-RJ/ Projeto Editores, II Inquérito Nacional de Arquitetura/ Depoimentos, 1982.
127 Idem. 
128 Iphan, Processo de tombamento, n. 1305-T-90, Brasília: Conjunto urbanístico. Marta L. Sinoti, Quem me ama, não 
de quer: Brasília, metrópole-patrimônio, 2005.

89. 90. 91. Carta de Lucio Costa a Ítalo Campofiorito com a sugestão para o tombamento de Brasília. 



134

 A preocupação com a autenticidade e integridade das obras do movimento moderno, 

os critérios de seleção fundamentados na historiografia e nos saberes técnicos dos arquitetos e a 

valoração das obras monumentais foram referência nos tombamentos do Iphan. Os arquitetos das 

instituições de patrimônio no papel também de herdeiros da tradição, garantiam a integridade dos 

vestígios materiais da narrativa arquitetônica nacional e os tombamentos produziam a história.129 

A valoração do movimento moderno no Iphan e nos órgãos estaduais tendeu à perpetuação 

das práticas do “velho patrimônio”. A articulação discursiva dos arquitetos modernos da 

repartição,130 liderados por Lucio Costa, foi assaz poderosa e pregnante. A hegemonia construída 

pela ação inicial do Iphan foi tornada memória social, como mostra Lia Motta, e fixou na lembrança 

dada imagem tradicional de patrimônio. Mesmo com tantas transformações, os arquitetos dos 

órgãos de patrimônio ou fora deles buscaram representar o Brasil conforme idealizado por meio 

da atribuição estética e de características nacionais às construções identificadas, mesmo que 

não fossem exatamente coloniais.131 A escolha dos tempos de Rodrigo M. F. de Andrade pela 

construção “heroica” do patrimônio legitimou a preservação cultural no Brasil fundando a prática 

para a atuação presente e estabeleceu a imagem e os modelos para tal, os quais persistem, malgrado 

as mudanças políticas, sociais e patrimoniais transcorridas desde então. O que significa dizer que 

se associa, ainda hoje, a preservação a tombamento e a monumentos selecionados tendo por base 

critérios estético-estilísticos.132 As consideráveis transformações que estão em curso mudando 

efetivamente o perfil do patrimônio nacional, como as políticas do patrimônio material, imaterial 

e da paisagem cultural, são fruto de longo, lento e não linear processo de oposição, aceitação e 

mutação dos modelos estabelecidos nos anos 40 e 50.

Ao se ligar, por meio da história da arquitetura, os tempos do colonial com o do 

moderno, esse assumia o valor de obra de arte, atemporal e digno de preservação, coerente com 

a opção pelo monumental e excepcional. Conscientes nos anos 80 da historicidade dos anos 

40 e 50, os técnicos das instituições de patrimônio, estudiosos e conselheiros entrelaçaram 

narrativas da história com a do patrimônio, perpetuando para as gerações futuras aquilo que 

se consagrara como “boa arquitetura”. 

Limites conceituais e práticos impuseram-se frente às ampliações do patrimônio nos 

anos 60 e 70 e a arquitetura moderna não foi fronteira conquistada. As intenções de mudanças 

nas políticas patrimoniais, seja nos órgãos estaduais, seja em esfera federal, foram proximamente 

acompanhadas da continuidade do pensamento patrimonial há anos estabelecido, havendo 

significativo distanciamento entre as intenções de transformação e as ações levadas a termo, 

fruto das cristalizações dos conceitos de patrimônio. Se cumpria aos órgãos estaduais zelar 

pelos valores regionais, nos processos que envolveram a arquitetura moderna eles nem sempre 

foram abrigados, já que se favoreceu a proteção às obras excepcionais e dos grandes mestres 

do movimento, nacionalmente reconhecidas. Em poucos casos, como no Cine 9 de abril, de 

129 Adriana Lucena, O IPHAN e a construção do patrimônio moderno brasileiro, 2008.
130 Lauro Cavalcanti (org.), Modernistas na repartição, 2001.
131 Lia Motta, Patrimônio urbano e memória social: práticas discursivas e seletivas de preservação cultural, 1975 a 1990, 2000 p. 18-19.
132 Idem.
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Volta Redonda e na Casa Modernista, a arquitetura moderna foi apropriada pela população e 

gerou pedidos de proteção que foram valorados como tais. Em menor número comparecem 

edificações fora do escopo consagrado pela vertente corbusiana da arquitetura brasileira, 

como nos tombamentos dos edifícios art déco de Goiânia, do Elevador Lacerda, em Salvador 

e dos edifícios do Estado Novo, no Rio de Janeiro. 

92. Departamento Estadual de Informação em Goiânia tombado pelo Iphan.

A habitação de interesse social moderna não foi contemplada por políticas patrimoniais 

em nenhuma das esferas públicas aqui estudadas. O entendimento do movimento moderno, 

com base nos saberes técnicos e nas construções narrativas da história da arquitetura, não viram 

as construções de habitação social dos anos 30 a 64, feitas em todo Brasil. Os tombamentos, 

que poderiam também subverter a história contada e eles mesmos inserirem novas arquiteturas 

na narrativa, também não cumpriram esse papel. Numa primeira fase de atuação do Iphan, 

até os anos 60, os tombamentos se realizaram pari i passu à escrita da história. Após os anos 

80, Iphan, Inepac e Condephaat sacramentaram como patrimônio cultural aquilo que já se 

aprendera e se reconhecera como tal. Os bens culturais modernos inscritos servem também 

como prova histórica das realizações artísticas brasileiras do século XX. As razões do silêncio e 

da invisibilidade das habitações de interesse social e, principalmente, dos conjuntos residenciais 

estão fincadas, portanto, na história da arquitetura brasileira e na dinâmica das atribuições de 

valor do patrimônio cultural brasileiro. Relações complexas, enraizadas nas práticas culturais, 

na escrita da história, nas narrativas da história da arquitetura, nas tentativas de transformação 

patrimonial, que aparecem ora entrelaçadas, ora apartadas, como trataremos de discutir na 

Parte II - “Habitação e patrimônio”, que se segue.









HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

(...) a arquitetura no país de vocês corre o risco de tornar-se um academicismo antissocial.

Max Bill, 1954

É pena que, em geral, quando se pensa em “preservar” uma área urbana qualquer, tudo 
o que se invente logo implique tirar aquela gente pobre que está lá, encardindo, incomodando. 
Ninguém pensa que seções inteiras de nossas cidades não estariam aí, em pé, se não fossem usadas 
por hoteizinhos, oficinas, lojinhas, prostitutas, bares, depósitos, manufaturas, clubes e associações, 
cabeças-de-porco... Pardieiros sim, mas vivos, funcionando. Se alguém quiser saber a diferença, 
deixe uma casa nova em folha vazia, sem uso nenhum por uns cinco anos. Virará uma ruína. 
Temos de agradecer, portanto, às camadas mais pobres. Há quase duzentos anos são os maiores 
guardiães do nosso patrimônio. Já é tempo de tentar retribuir-lhes o favor, dignificando os espaços 
em que vivem e trabalham, sem espolia-los.

Carlos Nelson Ferreira dos Santos, 1984.

Cada brasileiro terá que ser condômino do seu patrimônio, sem o que tudo, mais cedo ou 
mais tarde será destruído.

Dora Alcântara, 1980
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Anos 70, o Iphan entre comunidades e ambientes 

Muitas vezes tensas, outras vezes ambíguas, e poucas vezes com sucesso, foram as experiências 

no campo da gestão do patrimônio cultural de uso e ocupação dos bens culturais urbanos com 

interesse social ou voltadas para atender à demanda por habitação nos mais diversos lugares de 

patrimônio no Brasil e no exterior. O contraste entre as poucas realizações e o discurso que se 

articulou como ideal revela as dificuldades e a complexidade de implementação de soluções para a 

manutenção física dos bens materiais e da vivacidade do meio urbano em que se encontram inseridos. 

De modo geral, as críticas às políticas públicas de espetacularização e animação cultural 

do patrimônio são baseadas no repúdio à gentrificação1 ou enobrecimento. Neste processo, a 

valorização econômica dos bens culturais leva à expulsão das populações tradicionais. A ideia 

de que a manutenção do patrimônio cultural deve estar acompanhada da diversidade de usos, 

dentre os quais a moradia, é frequentemente citada por gestores, especialistas, estudiosos e 

interessados. As realizações da italiana e comunista Bolonha dos anos 60 e 70 são lembradas 

como modelo possível e quase ideal para as políticas de patrimônio cultural urbano.2 Na 

mesma chave, mas com polaridade oposta e negativa, é citada a experiência de Salvador, Bahia, 

dos anos 80 e 90, em que o turismo cultural expulsou os moradores do Pelourinho para dar 

lugar a lojas, restaurantes e toda sorte de espaços culturais voltados ao entretenimento e lazer. 

No processo de remodelação das edificações, profundas e irreversíveis transformações foram 

feitas, ocasionando graves danos ao patrimônio cultural.3

1 O termo gentrificação foi cunhado no início dos anos 60 por Ruth Glass ao analisar os bairros londrinos 
desvalorizados que foram povoados por famílias de classe média. O termo foi amplamente utilizado significando 
fenômeno de mudança física, social e cultural do estoque de moradias de determinados bairros, modificando a 
dinâmica econômica dos mercados fundiário e imobiliário. Catherine Bidou-Zachariassen, De volta à cidade, 2006, 
Introdução, p.22-23. Silvana Rubino, “Gentrification: notas sobre um conceito incômodo”, 2004.
2 A cidade de Bolonha na Itália foi palco de experiência pioneira de gestão de sua área central. Com a prefeitura 
comunista no poder no início dos anos 60, as edificações foram restauradas com a manutenção da população tradicional 
residente. A participação social deu o tom dos trabalhos, cujos objetivos eram a recuperação do centro histórico com 
a integração ao contexto socioeconômico da cidade e os projetos de recuperação dos imóveis foram realizados 
para atender a diferentes perfis familiares. Foram criadas as comissões urbanísticas de bairro com a participação da 
comunidade local, que assumiam certas atividades administrativas tais como organização de tráfego, licenças para 
demolir e/ou construir, estabelecimento de áreas para comércio e lazer e tutela dos direitos constitucionais dos 
cidadãos dos bairros. Adriano La Regina, Preservação e revitalização do Patrimônio Cultural na Itália, 1982. Sobre o 
projeto ver Pier Luigi Cervelatti, Bolonia: política y metodologia de la restauracion de centros históricos, 1991.
3 Vasta é a bibliografia sobre o Centro Histórico de Salvador, ver Marco Aurélio A. de Filgueiras Gomes, Pelo Pelô, 
1995 e Paula Braga e Wilson Ribeiro dos Santos Junior, “Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador: 
políticas públicas e participação social”, Revista Risco, n.10, 2º sem. 2009.

Condôminos do patrimônio4.
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Rechaço à gentrificação, valorização da ocupação social das edificações, manutenção 

da comunidade e poder aos usuários são a tônica da faceta crítica do patrimônio cultural na 

agenda de debates e realizações há algumas décadas. Elas são produto de momento específico 

da luta pela manutenção do patrimônio edificado no Brasil e no exterior, precisamente a 

partir dos anos 70, quando os modelos preservacionistas vigentes são postos em xeque e 

emergem outros paradigmas. Na chave em que o ordinário, o não-monumental e o cotidiano 

tem lugar é que a habitação passa a interessar. 

Identificamos que por duas vias que acompanham a trajetória das políticas para 

o patrimônio cultural a habitação de interesse social aparece com algum interesse por 

parte de gestores. Pelo protagonismo do turismo e da viabilidade econômica dos urbanos 

tombados, a promoção da moradia será levada em conta, seja por manter vivos os atrativos, 

seja por serem os moradores o atrativo em si. Por via francamente oposta e com força 

crescente nos anos 80, as comunidades (classes médias emergentes e minorias) levantam-

se pela representação de sua identidade nas narrativas históricas e locais ou pela qualidade 

de vida urbana, cujas perdas e transformações foram drasticamente sentidas nos anos de 

ditadura militar apresentadas no invólucro do desenvolvimentismo. Pelos paradigmas 

teóricos do patrimônio cultural no exterior, notadamente as cartas patrimoniais e pela 

prática dos órgãos estaduais e federal percebem-se os conceitos em voga e as tentativas de 

transformação no campo patrimonial, as quais incluíram o morar popular, ainda que com 

muitas nuances e impasses. 

Como se sabe, o marco revelador das tensões em favor de novas práticas de patrimônio 

é a Carta de Veneza, promulgada em 1964, no II Congresso Internacional de Arquitetos e de 

Técnicos de Monumentos Históricos, em que se afirma que: 

A noção de monumento compreende não só a criação arquitetônica isolada, mas 
também a moldura em que ela é inserida. O monumento é inseparável do meio onde 
se encontra situado e, bem assim, da história da qual é testemunho. Reconhece-se, 
consequentemente, um valor monumental tanto aos grandes conjuntos arquitetônicos, 
quanto às obras modestas que adquiriram, no decorrer do tempo, significação cultural 
e humana.4

 Segundo a carta, o valor patrimonial estaria presente não somente nos grandes 

monumentos, chamados de conjuntos arquitetônicos, mas também nas obras modestas, que 

pela cultura e pelos processos históricos passaram a ter valor de patrimônio. A arquitetura 

comum (por ser oposta à excepcional), poderia ser entendida em si como bem cultural, e não 

mais como suporte figurativo dos monumentos isolados. Não era apenas pela visibilidade das 

edificações de grande escala que as obras ditas modestas importariam à cidade, ou melhor, 

que atrapalhariam o contexto urbano.

4 Carta de Veneza, 1964. In: Isabelle Cury, Cartas patrimoniais, 2000.
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Embora os preceitos postos na Carta de Veneza fossem conhecidos no Iphan,5 conforme 

a história do órgão nacional de preservação sistematizada no livro “Proteção e revitalização 

do Patrimônio Cultural no Brasil: uma trajetória”6, a ruptura com a prática consagrada só 

aconteceria anos depois, com a redemocratização do Brasil. É com a gestão Aloísio Magalhães, 

a partir de 1979, que a nova política institucional teria lugar. A periodização clássica7 do 

Iphan encerra a fase áurea e “heroica”, em 1967, com a aposentadoria de Rodrigo M F. de 

Andrade e inicia a “fase moderna” com a gestão de Magalhães, mitificado como o grande 

propulsor da ruptura conceitual. Com Renato Soeiro, diretor entre 1967 e 1979, identifica-

se a “fase intermediária”, cabendo-lhe o papel de prosseguir com os direcionamentos de 

Rodrigo Andrade. 8

Tais assertivas, entretanto, fazem parte da articulação institucional de sacralização das 

figuras míticas do patrimônio: Rodrigo e Aloísio. Tradicionalmente, o período Soeiro está 

entre dois momentos consagrados da memória institucional de grandes mudanças. Percebe-

se, contudo, que essa periodização ao destacar as épocas centrais da trajetória da instituição, 

nublam posicionamentos e políticas próprias do seu tempo. No final dos anos 60 e por toda a 

década de 70, período privilegiado da ação governamental no campo da cultura, a instituição 

passou por questionamentos internos e externos que, se não a modificaram, minaram 

convicções. Não se tratam de grandes inflexões, mas movimentos sutis, menos na atribuição 

de valor de patrimônio e mais no entendimento das novas possibilidades de política e gestão, 

forçosamente acompanhando a onda de transformações sociais do mundo.9

5 Lia Mayumi, Taipa, canela preta e concreto, 2008, p.151.
6 Sphan, Proteção e revitalização do Patrimônio Cultural no Brasil: uma trajetória, 1980.
7 O arquiteto Luiz Saia utilizou a expressão Período Heroico referindo-se aos tempos de Rodrigo M.F. de Andrade em 
artigo “Até os 35 anos, a fase heroica” publicado na revista CJ Arquitetura em 1977. A expressão é corrente e utilizada 
por diversos autores como Maria Cecília Londres Fonseca, Op. cit., 1997, que dividem a prática da instituição em 
três momentos: heroico (1937-1967), intermediário ou de continuidade (1967 a 1979) e moderno (1979 ao presente). 
8 Júlia Wagner Pereira, “Nem heroico, nem moderno: a constituição do ‘Patrimônio Histórico e Artístico Nacional’ 
gestão de Renato Soeiro no IPHAN (1967-1979)”, 2009a.
9 Idem, p.374.

93. Renato Soeiro tomando posse como diretor 
do Iphan pela segunda vez em 1974.

94. Aloísio Magalhães em foto da contra-capa de 
seu livro “E Triunfo?”.
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No âmbito interno ao Iphan, mesmo que as sólidas bases lançadas durante o Estado 

Novo mantivessem-se firmes, sentia-se a pressão por novos posicionamentos e a dificuldade 

de lidar com os velhos objetos e seus novos problemas. Além disso, o acervo patrimonial 

constituído não representava mais o que esperava da imagem do nacional, ela mesma 

questionada. Perde força a “nação” como norteadora dos critérios seletivos para equacionar-se 

as de desenvolvimento econômico e social.

Genericamente pode-se afirmar que o procedimento corrente no Iphan sobre os 

centros urbanos até os anos 50 foi pela realização de tombamentos de cidades homogêneas, 

objetos artísticos prontos e fechados, no sentido de que não haveria possibilidade de 

crescerem.10 Foram privilegiadas cidades pequenas e isoladas, distantes de grandes centros. 

As áreas históricas desses também não foram contempladas para não gerarem empecilhos 

ao desenvolvimento. A partir dos anos 50, os modelos seletivos de áreas urbanas mantêm-

se com poucas variações, voltando-se à preservação paisagística das cidades de maior porte, 

agora pressionadas pelo crescimento urbano. Outra diferença significativa é que a fronteira do 

patrimônio expandiu-se para além de Minas e Rio, tombando-se exemplares do urbanismo 

do século XIX, como Vassouras-RJ, São Luís-MA e Petrópolis-RJ. Vigorou até o final da 

década de 60 o tombamento pelo valor artístico, representado pela existência de exemplares 

de grande valor (igrejas, fortes, sobrados), com predominância da arquitetura típica dos 

séculos XVII e XVIII, com urbanização da América Portuguesa.11 O município de Iguape, no 

Estado de São Paulo, por exemplo, teve na ocasião o pedido de tombamento negado por não 

corresponder aos critérios estético-estilísticos estabelecidos, tendo muitas construções com 

“alterações” do século XIX.12 Penedo, em Alagoas, também teve inicialmente o tombamento 

negado, mas por contar com um edifício moderno em altura que atrapalhava a visibilidade 

dos bens históricos e o conjunto urbano.13

Os tombamentos do Iphan, da década de 70, trouxeram novidades, ainda que pequenas 

frente às expectativas. O eclético entrou na pauta, sendo inscritos exemplares importantes 

como a Biblioteca Nacional e o Teatro Municipal no Rio de Janeiro. E edificações fora do 

perfil dos livros do tombo foram declaradas patrimônio nacional, como o Mercado Ver-

o-Peso, em Belém do Pará, mesmo que protegido por suas qualidades estéticas e não por 

seu caráter de mercado popular, de local de encontro e trocas sociais. As cidades baianas 

de Mucugê, Cachoeira, Rio de Contas, Lençóis e Itaparica foram declaradas bens culturais 

nacionais, sobretudo por influência das políticas patrimoniais que se seguiram a partir das 

indicações dos consultores internacionais.14

10 A cidade de Sabará embora contasse com acervo edificado importante não foi tombada por estar muito próxima a 
Belo Horizonte, com perspectiva de crescimento. Lia Motta, Patrimônio urbano e memória social, 2000, p.26.
11 Márcia Sant’Anna, Da cidade-monumento à cidade-documento, 1995, pp. 117-134.
12 Segundo parecer de Luiz Saia, Iguape não poderia tornar-se patrimônio nacional por corresponder ao século XIX, 
ao período do arroz, e não mais do ouro, dadas as grandes transformações da sua arquitetura. Iphan, Dossiê de 
tombamento Centro histórico de Iguape, 2009.
13 Lia Motta, Op. cit., 2000.
14 Júlia Wagner Pereira, Op. cit., 2009a, pp. 384-386, 391.
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O estudo para o tombamento da cidade de Icó, no Ceará, é emblemático da identificação 

e seleção do patrimônio nacional naqueles anos, demonstrando os esforços de ressignificação 

da arquitetura de modo a incluí-la nas listas do tombo. Embora aberto e iniciado, em 1974, 

só foi concluído em 1998 com a inscrição no Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico 

e no Livro Histórico. Até os anos setenta, por ter feições arquitetônicas do século XIX e por 

não estar nos parâmetros de cidade colonial estabelecidos pelo Iphan, não tinha ressonância 

nacional. As razões do tombamento vieram de Augusto da Silva Telles, em 1974, que destacou 

o caráter íntegro do conjunto arquitetônico da cidade, o que levava a seu grande potencial 

turístico, articulando o discurso corrente de associação entre desenvolvimento e preservação.15 

15 Julia Wagner Pereira, O Tombamento: de instrumento a processo na construção de narrativas da nação, 2009b, pp.70-85.

95. 96. Casario do Centro Histórico de Iguape, s/d.

97. 98. Centro Histórico de Icó.
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No Iphan destes anos as mudanças de caráter processual foram mais importantes. 

Elas acompanharam intensamente o debate internacional das décadas de 60 e 70 do 

turismo cultural como forma de gestão e valorização do patrimônio histórico e artístico. 

Associado à Unesco, que na sessão de 1966, em Budapeste, indicou o turismo como chave 

do desenvolvimento social de áreas preservadas, iniciou uma série de procedimentos para 

modificar e dinamizar os desgastados modelos de gestão utilizados até o momento. A vinda de 

diversos consultores da UNESCO para avaliações e proposições para o patrimônio brasileiro 

iniciou-se com Michel Parent, que produziu relatório sobre 35 cidades, propondo ações 

integradas de planejamento urbano e territorial, baseadas nas experiências europeias, assim 

como colocadas na Carta de Veneza. A Parent seguiram-se outros consultores que estudaram 

cidades de Paraty, Salvador, Ouro Preto, São Luís e Alcântara, resultando em planos diretores 

e indicações para regulamentações de entorno. As recomendações de Parent deram a base de 

toda a atuação futura do Iphan, aliando planejamento urbano a aproveitamento turístico.16

De fato, o turismo crescia no cenário internacional a partir dos argumentos da 

viabilidade econômica, corroborado por documentos como as Normas de Quito, de 1967, 

na qual Renato Soeiro esteve presente e o Brasil foi signatário:17

Os valores propriamente culturais não se desnaturalizam nem se comprometem ao vincular-
se com os interesses turísticos e, longe disso, a maior atração exercida pelos monumentos e a 
fluência crescente de visitantes contribuem para afirmar a consciência de sua importância 
e significação nacionais.
As vantagens econômicas e sociais do turismo monumental figuram nas mais modernas 
estatísticas, especialmente nas dos países europeus, que devem sua presente prosperidade ao 
turismo internacional e que contam, entre suas principais fontes de riqueza, com a reserva 
de bens culturais.18

As Normas de Quito foram fruto do encontro de países americanos sobre o patrimônio 

cultural, organizado pela Organização dos Estados Americanos sobre conservação e utilização 

de monumentos e lugares de interesse histórico e artístico, realizada em 1967. A sua tônica 

foi a defesa do patrimônio das Américas tendo em vista o grave estado de degradação de 

sítios arqueológicos indígenas e de cidades da colonização. Mirando-se no exemplo europeu, 

percebia-se o turismo como viabilizador econômico de áreas empobrecidas, podendo ser 

instrumento de “progresso”. Parte das referências adotadas no documento vinham de outras 

reuniões e documentos que haviam focado na importância econômica do patrimônio cultural 

com foco no turismo, como a Conferência das Nações Unidas sobre Viagens Internacionais 

e Turismo (Roma, 1963), a recomendação do Conselho Econômico e Social (de 1967) ser o 

16 Pep/ Iphan. Entorno dos bens tombados, 2007, p. 25; Cecília Londres Fonseca, Op. cit., 1997; Márcia Sant’Anna, Op. 
cit, 1995, p.153, 179. 
17 Julia Wagner Pereira, Op. Cit., 2009a, p.376.
18 Normas de Quito, Reunião sobre conservação e utilização de monumentos e lugares de interesse histórico e artístico, 1967.
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“Ano do Turismo Internacional”, a 4ª Reunião da Comissão Técnica de Fomento ao Turismo 

(julho 1967) e a Reunião de Chefes de Estado (Punta del Leste, 1967).19

A letra da Norma de Quito ecoava no patrimônio brasileiro, historicamente carente 

de recursos para manutenção dos seus bens. Mas a grande motivação do turismo cultural, 

para além do desgaste das políticas vigentes e o estado de degradação, foi o protagonismo 

que as cidades assumem no campo patrimonial e os problemas que o rápido crescimento 

urbano trouxeram para as cidades históricas.20 As cidades crescem, o boom imobiliário 

pressiona e altera as configurações sociais do espaço construído. Os contatos regionais se 

dinamizam e núcleos que eram isolados, de acesso complicado, sem maior importância 

nos cenários econômicos, emergem com novo papel. A era desenvolvimentista de 

industrialização e urbanização acelerada afetou o mundo do patrimônio. Se antes o desafio 

local era convencer o vigário da importância de sua igreja e do sentido da preservação, nos 

anos 60 e 70, a pressão era de ordem econômica nos centros históricos para sua remodelação 

com novas construções. 

As recomendações dos consultores da UNESCO contratados pelo Iphan coadunavam 

com as Normas de Quito e indicavam o turismo como a tônica das políticas. E Parent defende, 

no início de seu relatório intitulado “Proteção e valorização do patrimônio cultural brasileiro 

no âmbito do desenvolvimento turístico e econômico” que:

Uma dessas possibilidades de desenvolvimento pode ser o turismo. E o fato de o turismo se 
apoiar na qualidade e multiplicidade dos bens culturais e naturais liga estruturalmente 
plano de preservação e plano de expansão - e isto dita previamente linhas de ação como: 
1. estabelecimento de um inventário exaustivo; 2. a adoção de medidas administrativas 
consequentes de proteção; 3. a dotação dos meios financeiros necessários para a manutenção, 
restauração e animação deste patrimônio.

E conclui a Introdução também afirmando a importância do turismo para a economia 

e desenvolvimento local:

O turismo pode, com certeza, construir uma das fontes do futuro desenvolvimento da 
rena nacional e fornecer álibi econômico aos esforços consideráveis que devem ser feitos se 
quisermos salvaguardar o vasto patrimônio cultural que está há muito tempo em perigo, 
mas cuja ruína brevemente será irreversível.21

19 Claudia F. B. Leal, “A missão de Michel Parent no Brasil”, 2008, p.16.
20 A cidade é tema do patrimônio desde o século XIX com as grandes reformas urbanas. Para Françoise Choay 
o conceito de patrimônio urbano tem início com Ruskin e se completa com Gustavo Giovannonni, que deu ao 
conceito sua feição atual, integrando a área urbana histórica ao planejamento urbano. A efetivação da preservação 
das áreas urbanas como totalidade acontece no início do século XX, mesmo que numa perspectiva semelhante 
à dos monumentos isolados. Sua incorporação do discurso do urbanismo se dá nos anos 30, mas as legislações 
específicas para tratar do objeto urbano aparecem na Europa a partir dos anos 60, como a francesa Lei Malroux. 
Márcia Sant’Anna, Op. cit, pp. 29, 35.
21 Iphan, As missões da UNESCO no Brasil: Michel Parent, 2008, p.42, 46.



148

O turismo fixou-se a partir das contundentes recomendações técnicas. Com o “milagre 

econômico”, a indústria turística brasileira que era pouco organizada foi estruturada com 

investimentos para a viabilização do novo produto: o patrimônio cultural. Várias rodovias 

foram abertas também para dar acesso às áreas então remotas, como Porto Seguro-BA e 

Paraty-RJ, no que se chamou onda das BRs. Em 1975, estreitaram-se os laços do Iphan com 

a Embratur para primeira ação conjunta entre as duas instituições: o Programa Integrado 

de Reconstrução das Cidades Históricas do Nordeste - PCH, que objetivava a conservação 

e restauração do acervo cultural para uma utilização economicamente viável.22 O PCH 

abrangia os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 

Grande do Norte e Sergipe e oficialmente visava à geração de renda para o Nordeste por 

meio da atividade turística. Funcionou como um programa interministerial, sendo gerido 

e controlado pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República-SEPLAN até a 

gestão de Aloísio Magalhães, quando foi incorporado ao Iphan. Mas também foi criado 

para superar a falta de estrutura administrativa do órgão. Os investimentos voltaram-se aos 

municípios ou regiões que pudessem oferecer retornos financeiros imediatos e até mesmo 

se tornassem rentáveis.23

Diversas cidades foram contempladas e a recuperação do casario da região do 

Pelourinho, em Salvador, e o consequente aumento do turismo tornaram-se a vitrine do 

programa.24 O desenvolvimento turístico da Bahia, que culminou no tombamento de 

diversas cidades já citadas e na criação da Fundação do Patrimônio Cultural da Bahia, vinha 

sendo indicado pela UNESCO há mais de dez anos e recebeu atenção especial de Michel 

Parent, que se ateve demoradamente no Estado em seu relatório. O projeto de Salvador 

era a “prioridade das prioridades”.25 Para o Pelourinho elaborou o “Plano de Restauração”, 

recomendando, dentre outras coisas, a aquisição de 30 casas na Praça do Pelourinho pelo 

Iphan, chamado no relatório de “Patrimônio” e sua reconversão para o “uso comercial, 

turístico, cultural e residencial”. 26

Se muitas vezes a viabilidade econômica veio apresentada como “função útil à 

sociedade” ou “interesse comunitário”, na medida em que visava aumentar as fontes de renda 

e melhorar as condições de vida da população, houve, em geral, o favorecimento de atividades 

que atraíssem os turistas, nem sempre compatíveis com a inclusão efetiva e ou a manutenção 

das populações locais, como são exemplo as sugestões do consultor Parent para Salvador. 

Por outro lado, as preocupações com os efeitos negativos do turismo e suas relações 

com as comunidades locais não foram negligenciadas e era outra faceta do patrimônio que se 

insinuava diante de vários centros históricos, transformados em produtos de consumo. Michel 

Parent, embora defensor do turismo como alternativa econômica para os centros históricos, 

22 Leila Bianchi Aguiar, O IPHAN e o desenvolvimento turístico de conjuntos urbanos preservados, 2008, pp.77-78.
23 Márcia Sant’Anna, Op. cit., pp.160-162, 171.
24 Leila Bianchi Aguiar, Op. cit., 2008, p. 79.
25 Iphan, As missões da UNESCOno Brasil: Michel Parent, 2008, p.94.
26 Idem, p. 89.
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atentava para os “efeitos de fachada”,27 das ações exclusivamente voltadas à rentabilidade, que 

aumentariam a degradação interna das edificações. Talvez fosse menor a preocupação com o 

direito de permanência dos habitantes tradicionais e maior com a viabilização dos projetos de 

dinamização pretendidos. 

No Brasil dos anos 70, soavam críticas de intelectuais e de associações de moradores 

quanto aos efeitos negativos do turismo, como as de Augusto da Silva Telles, que em 

relatório sobre o Programa Integrado das Cidades Históricas, citando a Carta de Veneza, 

lembrava que a conservação e restauração de monumentos não poderia alterar a disposição 

de seus elementos, nem seu ambiente.28 Tal assertiva de Silva Telles coadunava com aspecto 

fundamental do patrimônio cultural dos 70, que correu em paralelo às políticas de turismo: 

a ampliação de conceitos e a participação das comunidades. Se de um lado o turismo cresceu 

internacionalmente e se tornou hegemônico na gestão de sítios históricos, por outro, impunha-

se o alargamento das fronteiras do patrimônio com a inclusão de novos objetos e problemas. 

Estes eram muito distantes de uma possível e desejável valorização econômica. 

A referência internacional para a ampliação de práticas e inclusão de novos atores 

veio em 1975, quase uma década depois da Carta de Veneza e das Normas de Quito, no 

Congresso sobre Patrimônio Arquitetônico, onde se aprovou a Declaração de Amsterdã. Ela é 

importante ao referendar aspirações do novo patrimônio, além de indicar caminhos possíveis 

de gestão por meio da “conservação integrada”, preconizando a descentralização das políticas 

e seu caráter central no planejamento urbano e territorial, num “diálogo permanente entre 

conservadores e planejadores”.29

De partida se afirma na Declaração de Amsterdã que o patrimônio “compreende 

não somente as construções isoladas de um valor excepcional e seu entorno, mas também os 

conjuntos, bairros de cidades e aldeias, que apresentam um interesse histórico ou cultural.” 

A arquitetura não monumental estava incluída no rol dos objetos patrimonializáveis, tendo 

em vista o homem para quem se destinava a preservação. O objetivo disso era manter sua 

identidade, seu modo de vida e para que se pudesse experimentar o sentimento de segurança 

face às brutais transformações da sociedade, a fim de que esta arquitetura tivesse sentido. O 

espaço físico e sua integridade era, a partir de então, associado ao homem que o utilizava e 

que deveria ser incluído nos processos decisórios: 

Mas a conservação do patrimônio arquitetônico não deve ser tarefa dos especialistas. 
O apoio da opinião pública é essencial. A população deve, baseada em informações 
objetivas e completas, participar realmente, desde a elaboração dos inventários até a 
tomada das decisões.30

27 Normas de Quito, 1967.
28 Leila Bianchi Aguiar, Op. cit., 2008, p.86.
29 Declaração de Amsterdã, 1975; Leonardo Barci Castriota, Patrimônio cultural: conceitos, políticas, instrumentos, 
2009, p. 234.
30 Declaração de Amsterdã, 1975, grifos meus.
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Essa é mudança importante na valorização e gestão de áreas históricas. Estava certa a 

preocupação com o lado danoso do turismo e da pressão imobiliária decorrente da valorização 

das edificações. Se as Normas de Quito de 1967 citavam o sucesso europeu de utilização 

econômica dos bens culturais, alguns anos depois o alarde vinha do velho continente. As 

diversas camadas sociais deveriam manter-se no tecido urbano, não apenas porque eram parte 

do “atrativo”. O olhar da conservação integrada permitia a compreensão do problema sob 

aspecto geral, do contexto urbano e dava sugestões práticas para a manutenção das populações.  

A reabilitação dos bairros antigos deve ser concebida e realizada, tanto quanto possível, sem 
modificações importantes da composição social dos habitantes e de uma maneira tal que todas 
as camadas da sociedade se beneficiem de uma operação financiada por fundos públicos.31 

Concomitante à aprovação da Declaração de Amsterdã, é assinada a “Carta Europeia 

do Patrimônio Arquitetônico”, conhecida como Manifesto de Amsterdã, onde se estruturarão 

mais expressamente os princípios da conservação integrada. Esta terá origem no urbanismo 

progressista italiano dos anos 70, utilizada em administrações municipais de esquerda, 

utilizando a participação popular nas decisões de planejamento urbano e regional.32 Mais 

enfático e crítico que a Declaração, o Manifesto de Amsterdã denuncia os efeitos predatórios 

de “restaurações nefastas” e da especulação imobiliária e financeira, que tira “partido de tudo 

e ameaça os melhores projetos”. E defende a ambiência urbana e a permanência dos antigos 

moradores dos centros históricos, ameaçados de expulsão pelos processos de valorização. Sua 

permanência seria questão de “justiça social”.

Grosso modo o que se percebe no campo patrimonial dos anos 70 é de um lado o 

alargamento dos conceitos e dos atores do patrimônio e, de outro, as argumentações favoráveis 

ao turismo e à viabilidade econômica. É no âmbito das múltiplas transformações de conteúdo e 

da forma de atuar, que as questões urbanas tornam-se centrais, e a habitação, quer de interesse 

social, quer no seu sentido mais amplo, aparece na lógica da preservação. Por um lado ao se 

valorar a arquitetura comum, do cotidiano, do simples, se valorizava as formas de viver, ou 

se defendia dada qualidade de vida. Por outro, a busca por alternativas de gestão das novas 

áreas patrimonializadas leva à proposição da moradia como viável para manutenção física dos 

centros históricos que se encontravam degradados, sobretudo em âmbito internacional, como é 

o caso da muitas vezes citada cidade italiana de Bolonha, onde pela primeira vez se sistematizou 

experiência pública de requalificação urbana das velhas moradias no centro histórico.33

Nos parece, portanto, que a partir do final dos anos 70 e mais fortemente nos anos 80, as 

mudanças políticas, habitação e patrimônio no Brasil se articularão como fator de reabilitação 

31 Idem.
32 Leonardo Barci Castriota, Patrimônio cultural: conceitos, políticas, instrumentos, 2009, p.234. No Brasil o Prof. Dr. Silvio 
Zanchetti da UFPE é um dos divulgadores do conceito por meio do CECI - Curso de Especialização em Conservação 
Integrada. Ver Silvio Zanchetti, Gestão do patrimônio cultural integrado, 2002.
33 Elio Trusiani, “Cidade e renovação urbana: breve histórico da experiência italiana”, 2006, p.136.
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de centros urbanos motivadas pelo protagonismo das comunidades e pelo papel central das 

cidades e da diversidade nas políticas patrimoniais. As mudanças das políticas patrimoniais 

brasileiras, principalmente em âmbito estadual, possibilitarão a entrada de novos agentes e 

interesses. Comunidades defenderão ambientes na lógica da qualidade de vida e resistência 

política e serão de perto acompanhadas pelos órgãos de preservação cujos paradigmas em 

transformação ansiavam por práticas seletivas condizentes com o momento político.

“Coisas outras”: Inepac e Condephaat e práticas patrimoniais 
dos anos 80 

A redemocratização do Brasil trouxe consigo a discussão sobre a preservação, 

provocada pela destruição dos recursos naturais e dos bens culturais crescente nos anos 

desenvolvimentistas, tornando-se atuação política. A classe média urbana emergiu 

como defensora da qualidade de vida ameaçada pela especulação imobiliária e a luta 

pela preservação de prédios e conjuntos urbanos ganhou muita força, abrindo caminho 

para as discussões de ampliação das fronteiras em curso desde meados dos anos 70. 

Os movimentos sociais e a luta ambientalista também entraram no debate, trazendo 

contribuições centrais.

O estranhamento do monumental, do excepcional contrapôs-se ao comum, ao 

ordinário, amalgamado por um conceito fundamental: patrimônio ambiental urbano. 

Dobrado e desdobrado em muitos formatos, guiou algumas das políticas de época, como a 

99. Charge de Caruso na Revista Projeto, anos 80.
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do Condephaat, em São Paulo, e a das Apacs, do Rio de Janeiro. E foi referência para muitas 

outras delas, ainda que modificado o sentido inicialmente estruturado.34 

O ponto de partida do ambiente urbano foi a alteração das relações entre patrimônio 

e cidade que se dá nos anos 70, quando o planejamento urbano e territorial encontra os 

preservadores. Os fenômenos da mobilização social contra a destruição de alguns bens 

culturais, a reivindicação social pela memória, a questão ambiental, a qualidade de vida e a 

participação social nos processos de decisão política reforçaram tais posições, e foram a tônica 

do discurso sobre patrimônio que se seguiu.35

De fato, os Estados realizaram tombamentos emblemáticos incentivados por e dando 

a voz às comunidades organizadas em associações, como a Casa Modernista, em São Paulo, e o 

Parque Laje, no carioca Jardim Botânico. Nas palavras de Ítalo Campofiorito, “a preservação do 

patrimônio cultural transbordou do Iphan”.36 Os órgãos estaduais de patrimônio, responderam, 

34 Marly Rodrigues mostra como o conceito foi “filho de seu tempo” e passou a servir de referência a inúmeros projetos 
e segue tendo apelo contemporâneo. Marly Rodrigues, Op. cit., 2000, p. 89. A efetiva ampliação do patrimônio cultural 
como posto na Constituição de 1988, combinada à sugestão por “novas formas de acautelamento” e à demanda por 
patrimonialização da sociedade brasileira, faz com que se busque novos instrumentos para além do tombamento. É 
o que sugere Leonardo Castriota ao utilizar o conceito como “matriz para pensar a preservação do patrimônio, sem 
cair nas limitações da visão tradicional” por ser “muito mais do que tombar determinadas edificações ou conjuntos: 
é, antes, preservar o equilíbrio da paisagem (...)” Leonardo Barci Castriota, Op. cit., 2009, p.89.
35 Juliana Prata, Patrimônio cultural e cidade, 2009, p.20.
36 Ítalo Campofiorito, “Muda o mundo do patrimônio”, 1985.

100. 101. Charges publicadas na Revista Projeto, retratando as tensões do patrimônio nos anos 80. 
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em alguma medida, às demandas da sociedade por patrimônio mais representativo, afetivo e 

menos fundamentado em saberes técnicos ou em compromissos com a identidade nacional. 

A realização de cursos de patrimônio, em São Paulo, pelo Iphan e pela FAU-USP, que depois 

se transformariam no CECRE - Curso de Especialização em Conservação e Restauração de 

Monumentos e Núcleos Históricos,37 e os fundamentais congressos Arquimemória, promovidos 

pelo IAB, em São Paulo, em 1981, e Belo Horizonte, em 1987, ajudaram a formar os jovens 

arquitetos que cada vez mais se interessavam pelo tema. 

Foi no Inepac, órgão estadual de patrimônio cultural do Rio de Janeiro (fundado 

em 1964 como Divisão do Patrimônio Histórico do Estado da Guanabara), na permanência 

de Darcy Ribeiro como Secretário de Cultura, que aconteceram fundamentais ações de 

patrimônio de inclusão da diversidade cultural e das comunidades. 

Entre 1979 e 1983, na gestão do antropólogo Manoel Diegues Jr. como diretor e 

Ítalo Campofiorito na divisão técnica, iniciou-se a prática de trabalho junto às comunidades, 

como no tombamento das ruínas de Mangaratiba, de 18 imóveis em Angra dos Reis e da Rua 

da Carioca (integrado às ações mais amplas de preservação do centro da cidade articuladas 

pelo Corredor Cultural). Com Campofiorito na direção geral do instituto, de 1983 a 1986, 

os contornos populares e a participação comunitária fortaleceram-se. E estruturaram-se os 

conceitos que guiariam os trabalhos nos anos seguintes:

1. a diversidade ilimitada do bem cultural deve ser reconhecida e louvada;
2. o patrimônio não constitui acervo de coisas passadas, mas ao contrário, é parte viva da 
poética do povo e dos artistas;
3. as populações, com sua sabedoria local, devem participar ativamente da defesa de um 
patrimônio que é seu38.

Destituindo os saberes técnicos e buscando superar as dicotomias entre popular e 

erudito, afirmava-se a necessidade de reconhecimento dos contextos populares e das etnias 

indígenas e afro-brasileiras como patrimônio cultural, isso porque, conforme o arquiteto 

afirma no célebre artigo “Muda o mundo do patrimônio”:

(...) falta o resto. E os outros templos, os lugares sagrados da africanidade? E os heróis dos 
quilombos e das revoltas populares? E a apreciação do espaço na expressão coletiva das 
favelas, no que tem de criação da pobreza e dos quilombos contemporâneos? Não há traços, 
ainda que tênues e combalidos, de nada disso a documentar, a tombar, a conservar? Coisas 
outras ou outras leituras das mesmas coisas, mas que não demonstrem apenas a “criança 
asilada” e conduzida pela empresa colonial.39

 

37 Desde 2009 transformado em Mestrado Profissionalizante.
38 Ítalo Campofiorito, “O tombamento é um santo remédio”, 1984, p.23.
39 Ítalo Campofiorito, “Muda o mundo do patrimônio”, 1985.
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Acabando com os livros de tombo, sem os quais todos os bens culturais tinham a 

mesma valoração, sem as hierarquias entre artístico e histórico ou paisagístico, passou-se a 

realizar tombamentos como o da Pedra do Sal, no Morro da Conceição, Centro do Rio de 

Janeiro, símbolo da cultura negra carioca, solicitado pelo movimento social, tombada como 

“monumento negro do Rio de Janeiro”, em 20 de novembro de 1985, Dia da Consciência 

Negra.40 Ainda segundo Campofiorito:

Já em 1983, as primeiras ações foram tombamentos dos mais variados matizes, dotados 
todos de um espírito livre e alegre, carnal, mitológico e festivamente popular. As “senhas” 
de Darcy Ribeiro produziram as mais bonitas surpresas: “o tombamento é um santo 
remédio”, caiu como uma luva para a preservação do Hotel Copacabana Palace e da 
Rua da Carioca: os prédios vão durar, reduz-se a cobiça e os recursos disponíveis serão 
empregados ali mesmo (...)41

Outro tombamento emblemático foi o da Casa da Flor, em São Pedro da Aldeia, 

cujo pedido foi assinado por mais de duas mil pessoas. A casa de Seu Gabriel, pequenina 

40 A pedra fica no que era a Pequena África, local de moradia de inúmeros ex-escravos, e fazia parte dos rituais 
religiosos, recebendo despachos. Servia também como posto de observação, local de ensaio e ponto de encontro dos 
ranchos e pastoris. Joel Rufino, “Uma resposta à cultura do racismo”, Fazimentos, Caderno 8, out. 2009.
41 Ítalo Campofiorito, Op. cit., 1984, p.23. 

102. Pedra do Sal no Rio de Janeiro.
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e feita de cacos de azulejos, búzios e conchas era o símbolo da cultura popular que se 

imaginava representada.  Já os bondes de Santa Teresa, também protegidos depois de apelo 

comunitário, eram a representação da cultura urbana em desaparecimento do Rio de Janeiro 

que se modernizava e perdia seus símbolos afetivos (assim como os cafés da belle époque, 
como a Confeitaria Colombo e a Casa Cavé, ambas salvaguardadas). O conjunto de 14 

coretos em praças de diversas cidades do interior fluminense era igualmente a representação 

da urbanidade e da sociabilidade suburbana, da “civilização caipira”, além de serem o que se 

chamou de “banalização industrial de um ecletismo comercializado”. 

Diversos são os exemplos de inovações na prática preservacionista do Inepac que poderiam 

ser citados. O relevante é que a instituição dos anos 80 rejeitava os conceitos excessivamente 

históricos e os substituía por noções maiores, em que a história era apenas uma das possibilidades 

de interpretação da cultura.42 A atribuição de valor mudou de eixo, veio de fora, do leigo, que 

trouxe para o mundo do patrimônio novas contribuições, ambiguidades e desafios. 

Em São Paulo, o conceito de patrimônio ambiental urbano nasceu do processamento 

da ideia de que o patrimônio cultural devesse ser inserido e incorporado ao planejamento 

42 Gustavo Rocha-Peixoto, “Inepac – um perfil dos 25 anos de preservação do patrimônio cultural no Estado do Rio 
de Janeiro”, 1990.

103. Casa da Flor, São Pedro da Aldeia.
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urbano. Os contatos entre planejamento e patrimônio eram almejados desde os anos 

60 e deram o tom de ações importantes nacionalmente. No Rio de Janeiro, no final dos 

anos 70 e início dos 80, o interesse das instituições de planejamento físico-territorial 

(notadamente a Fundrem - Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro) pelos problemas da preservação do patrimônio histórico e artístico 

cultural levou à realização de diversos inventários de bens culturais com base no “Plano 

de preservação do patrimônio cultural metropolitano”, em que se estudou as cidades de 

Petrópolis, Itaboraí e Magé.43 

Vale lembrar que desde os anos 60 que se tangenciava o tema da moradia nas cidades 

históricas junto ao planejamento urbano. As sugestões dos consultores da UNESCO de 

agregar o turismo às políticas patrimoniais visando sua “sustentabilidade” econômica, 

para utilizar termo contemporâneo, tinham também por base a integração por meio do 

planejamento urbano. Com efeito, o PCH foi gerido fora do Iphan, pela Secretaria de 

Planejamento, liderado por grupo interministerial com estratégias que buscavam integrar as 

diversas esferas da cidade; grande novidade para a instituição fechada e com metodologias 

muito próprias e já estabelecidas.

É no âmbito do paulista Condephaat que amadureceram muitas das ideias de 

patrimônio ambiental urbano nos 70 e 80. Mas as práticas seletivas e processuais seriam 

modificadas por impulso primeiro da Prefeitura de São Paulo. Em 1974, a COGEP, 

Coordenação Geral de Planejamento contratou os arquitetos Carlos Lemos e Benedito 

Lima de Toledo para a realização de inventário do patrimônio edificado da cidade. 

Utilizando-se de conceitos da antropologia, os arquitetos negavam a indicação de bens 

excepcionais e isolados para trabalhar com manchas urbanas, à exemplo da legislação 

francesa dos anos 60. Identificaram os bens culturais tidos como menores até o momento, 

43 Dina Lerner, “Experiências de inventário no Estado do Rio de Janeiro”, 1998. Fundrem, Região metropolitana do Rio 
de Janeiro: inventário dos bens culturais do município de Magé, 1984; Fundrem, Região metropolitana do Rio de Janeiro: inventário dos 
bens culturais do Município de Petrópolis, 1982.

104. Capa do Inventário dos 
bens culturais de Magé feito pela 
Fundrem.
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como os testemunhos, por exemplo, das formas de morar representadas nas vilas operárias, 

os quais eram agrupados em setores.44

A promulgação da lei n° 8328-75 indicava que os imóveis e manchas urbanas 

inventariadas fossem classificados como zonas de uso especial, as Z8-200, estabelecendo-

se que intervenções ficariam sujeitas à intervenção prévia da COGEP, que zelaria pela 

preservação de suas características ambientais. As zonas de uso especial eram instrumentos de 

preservação vinculados ao planejamento urbano como alternativa ao rigor do tombamento, 

embora elas operassem com lógica semelhante, como a limitação do direito de propriedade 

sem possibilidade de desapropriação ou indenização aos proprietários, sendo, ao fim e ao 

cabo, um tombamento via legislação urbanística e tendo igualmente como justificativa a 

função social da propriedade.45

No mesmo ano que Lemos e Toledo são contratados, aconteceu o curso promovido 

em parceria pela FAU-USP, Condephaat e Iphan em que conceitos fundamentais são 

introduzidos.46 As aulas do francês Varine-Bohan, particularmente impactantes, trataram 

do patrimônio como fato cultural composto por três categorias, o meio ambiente, o 

conhecimento e os bens culturais.47 Abria-se a possibilidade para outro patrimônio além 

daquele do “Patrimônio”. 

O Programa de Preservação e Revitalização do Patrimônio Ambiental Urbano elaborado 

pela Secretaria de Economia e Planejamento em 1976, que preconizava o desenvolvimento sem 

a destruição da cultura, iniciou a colaboração das esferas da preservação e do planejamento, 

indicando os caminhos futuros do patrimônio ambiental urbano. Carlos Lemos, como o 

representante do Condephaat, discutiu de perto seus conceitos e passou a defender seu aspecto 

mais material, das relações com o meio físico e com o espaço urbano. Para Rodrigues, a associação 

ao planejamento permitiu outro conceito de cultura no patrimônio, entendida como coisa viva, 

cotidiana e em constante transformação. Sintetizando elementos vários - rua, casa, paisagem - 

compunha o quadro material suporte da memória e de preservação do meio ambiente.

Ulpiano Bezerra de Meneses, que desenvolve e defende a utilização do patrimônio 

ambiental urbano, mostrava em artigo de 1978 na muito citada CJ Arquitetura dedicada 

ao patrimônio paulista, como ele havia chegado para superar as “restrições e deformações 

reducionistas” de outros conceitos em voga, como o patrimônio cultural. Já naquele momento 

ajustava pontos que levavam à ambiguidade e deturpação de seu sentido. E afirmava no artigo 

que o patrimônio não é produto preestabelecido de “coisas” - “lugares, estruturas, monumentos” 

- a serem listadas e protegidas num conjunto preservável. Ele é antes de tudo um fato social, 

produzido numa sociedade específica, e apreensível na prática social. E conceitua: 

44 Juliana Prata, Op. cit., 2009, p. 72.
45 Márcia Sant’Anna, A cidade-atração: a norma de preservação dos centros urbanos no Brasil dos anos 90, 2004, 
p.179.
46 Construiu-se o consenso que hoje se integra à memória e à narrativa das práticas de patrimônio de São Paulo que 
este curso é ponto de inflexão nas posturas de patrimônio. 
47 Idem, pp.73-75.
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(...) patrimônio ambiental urbano é um sistema de objetos, socialmente apropriados, 
percebidos como capazes de alimentar representações do ambiente urbano.48

Nas representações sociais estaria a chave para a significação da memória e das suas 

materializações. Meneses atenta para os perigos da atenção exclusiva às imagens mentais da 

cidade e mesmo dos discursos dos seus habitantes, devendo-se compreender o sistema, de 

representações e construções do universo simbólico. A desconsideração das representações do 

conjunto levaria ao equívoco na origem, ou seja, no momento da identificação. O conjunto 

apriorístico de bens culturais donde se reconhecem os valores de caráter documental, 

histórico, tecnológico, artístico e afetivo levariam nada mais do que a uma lista cumulativa 

que desconsidera que o patrimônio é coisa viva, de matérias socialmente apropriadas.49

Os tombamentos de bairros na cidade de São Paulo, estudados por Juliana Prata, 

feitos pelo Condephaat nos anos 80 são produtos das muitas reflexões sobre as novas práticas 

patrimoniais dos anos 70 e do caráter participativo que assumem. Segundo a autora, exceto nos 

estudos dos Campos Elíseos e de Santa Efigênia, em todos os demais bairros, cujos tombamentos 

foram solicitados por associações de moradores, - Jardins, Pacaembu, City Lapa, Sumaré, Alto 

de Pinheiros, Jardim Marajoara, Jardim Lusitânia, Chácara Klabin e Chácara Flora - utilizou-se 

o conceito de ambiente urbano, não importando a arquitetura como bem isolado.50 

48 Ulpiano Bezerra de Meneses, “Patrimônio ambiental urbano: do lugar comum ao lugar de todos”, 1978.
49 Emplasa, Comunidade em debate: patrimônio ambiental urbano, 1979, pp. 21-22.
50 Juliana Prata, Op. cit., 2009, p. 71.

105. 106. Capa da revista CJ Arquitetura dedicada ao patrimônio paulista, com artigo de Ulpiano 
Ulpiano Bezerra de Meneses sobre patrimônio ambiental urbano, 1978.



159

No Rio de Janeiro, o conceito de patrimônio ambiental foi utilizado e deu o nome à 

política central de preservação pelo poder executivo municipal: as Apacs - Áreas de Proteção do 

Ambiente Cultural. Sua origem está na mobilização pela preservação de conjuntos da área central 

não contemplados pela preservação federal. O trauma das demolições do Palácio Monroe e do 

Jockey Clube trouxe à tona a identidade e a memória urbana e levou à discussão sobre que cidade 

preservar.51 A luta dos moradores do bairro do Catumbi, no Rio de Janeiro, contra as destruições 

ocasionadas pela passagem do Viaduto Paulo de Frontin, iniciadas na segunda metade dos anos 

60 com forte envolvimento dos movimentos católicos e de intelectuais como Carlos Nelson, 

pode ser entendida como o embrião da valorização dos aspectos cotidianos e afetivos. Ainda sem 

o nome de patrimônio, seja ambiental ou urbano, estabeleceu processo franco de disputa pelo 

território da cidade, tal como historicamente apropriado por seus habitantes.52  

Os movimentos da sociedade civil pela preservação nas áreas centrais desdobraram-se 

na articulação do projeto do Corredor Cultural elaborado por técnicos da prefeitura municipal 

desde a gestão de Israel Klabin. O Corredor Cultural visava a proteção de manchas urbanas da 

área central do Rio e de ações diversas para sua utilização, reestruturação de espaços públicos 

e a recaracterização de fachadas e coberturas das edificações classificadas como relevantes para 

a memória urbana local e da cidade.53 Mirela Macedo, em dissertação que aborda em detalhe 

51 Mirela Macedo, Projeto Corredor Cultural, 2004, p. 61.
52 Sobre o assunto ver a dissertação de mestrado de Carlos Nelson Ferreira dos Santos, Três movimentos sociais urbanos 
no Rio de Janeiro, 1979.
53 Cláudio Antonio S. L. Carlos, Áreas de proteção do ambiente cultural (Apac), da idealização à banalização do patrimônio cultural 
carioca, 2008, p. 94.

107. Rua da Carioca, tombada pelo Inepac e incluída no Corredor Cultural.
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a história de formação e os desdobramentos do projeto,54 mostra como ele teve na origem o 

conceito de preservação que extrapola o edifício isolado abarcando os conjuntos urbanos e 

aquilo que envolve e constitui sua ambiência. Ao negar as ações de city marketing e não assumir 

o papel de projeção imagética da cidade estabeleceu-se uma prática preservacionista de efetiva 

valoração de novos objetos, embora focado mais nas “coisas” do que nas suas representações, 

como alertava Ulpiano, para o uso corrente do conceito de patrimônio ambiental urbano. 

Na esteira do projeto para a área central carioca e concomitante à reação das comunidades 

urbanas, em especial à classe média, contra os processos de degradação e renovação urbana, são 

criadas as Áreas de Proteção do Ambiente Cultural, cujo próprio nome refere à natureza e 

ao alcance da proteção. Criadas e aplicadas para diversos bairros cariocas, como Santa Teresa 

(1984), Saúde, Gamboa, Santo Cristo e parte do centro (Sagas - 1985), Urca (1988), Cosme 

Velho, Botafogo, Ilha de Paquetá, a sistemática era a do estudo de áreas da cidade para a proteção 

de bens culturais segundo critérios arquitetônicos.55 Seguindo critérios hierárquicos, os bens de 

maior valor estilístico, “excepcionais”, eram encaminhados para tombamentos e os que tinham 

valor de ambiência ficavam preservados, e os demais tutelados, podendo ser demolidos. 

No discurso, as pretensões eram de abranger as representações do cotidiano e da 

diversidade, conforme os conceitos do patrimônio ambiental. Embora pioneiras e centrais 

no debate da preservação, os critérios seletivos seguiram os parâmetros estético-estílisticos da 

arquitetura e não avançaram o quanto se imaginava na prática preservacionista.56 Mas foram 

fundamentais para abrir o caminho para a consideração de outras arquiteturas e de visão do 

espaço urbano, representativos da diversidade cultural brasileira e dos processos históricos de 

formação, tais como as vilas operárias, como se verá no Capítulo 6. 

A participação comunitária foi com efeito ampliada nas representações jurídicas do 

patrimônio cultural feita pelos órgãos estaduais como o Inepac e o Condephaat na primeira 

metade dos anos 80. Não se pode negar o seu significado tendo em vista a história da 

preservação no Brasil, embora se deva ressaltar que as interlocuções dos órgãos oficiais com 

as populações locais ficaram circunscritas à esfera dos tombamentos e da valoração, ou seja, 

restritas às representações oficiais. Ainda nos anos 80, na gestão do patrimônio o saber técnico 

dos arquitetos preponderou de modo evidente. Foram raros os momentos em que moradores, 

usuários ou entidades diariamente envolvidas no uso dos bens tombados foram consideradas. 

O projeto de Olinda, realizado por parceria do Iphan com o BNH, foi praticamente a 

exceção, momento de mudanças nos fazeres dos dois órgãos, cuja premissa básica era a participação 

da comunidade em todas as etapas do processo de recuperação do centro histórico da cidade, que 

serviria, ainda, para a redução do déficit habitacional. O projeto só se viabilizou pela percepção 

mais ampla da noção de monumento histórico, em que a arquitetura habitacional teve destaque.57  

54 Mirela Macedo, Op. cit., 2008, pp. 67, 178-179.
55 Segundo levantamento de 2005 totalizavam-se 26 Apacs na cidade do Rio de Janeiro. Como mostra Cláudio Carlos, 
Op. cit., 2008, p.158, as Apacs criadas a partir dos anos 90 atenderam a propósitos e metodologias distintas das primeiras.
56 Lia Motta, Op. cit., pp.95-101.
57 Cláudia Reis Cunha, 
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Iphan e BNH juntos: a experiência de Olinda

Dentre as recomendações do francês Michel Parent no seminal relatório de 

consultoria, muitas das quais seguidas com afinco, (como a criação de cursos de formação 

especializados para conservadores e restauradores,58 a associação com o turismo e a Embratur 

e a criação de órgãos estaduais de patrimônio) a habitação não foi esquecida. Na perspectiva 

do planejamento urbano e regional, o Iphan, para dar conta da magnitude de sua ação, com 

grandes operações de renovação urbana de caráter social e cultural, deveria unir esforços com 

outras entidades do governo federal, dentre as quais o Banco Nacional de Habitação, BNH. 

Sobre sua participação Parent sugere:

O Banco Nacional de Habitação poderia, por seu lado, ser convidado a dar prioridade à 
reinstalação, nos bairros antigos dessas cidades, de seus antigos moradores.59

Até onde se sabe não houve esforços claros para a associação com o BNH para viabilização 

de projetos habitacionais nas áreas preservadas. Mas a sugestão ficou registrada. Alguns anos 

depois, em 1971, no Compromisso de Salvador, os governadores reunidos indicavam a 

adoção de medidas para o patrimônio cultural. De início defendiam a ampliação da ideia de 

visibilidade do bem tombado, incluindo-se o “conceito de ambiência” e para tanto deveria 

haver a criação de lei complementar para proteção mais eficiente de conjuntos paisagísticos, 

arquitetônicos e urbanos de valor cultural. Logo em seguida, sugerem “a convocação do Banco 

Nacional de Habitação e dos demais órgãos financiadores de habitação, para colaborarem no 

custeio de todas as operações necessárias à realização de obras em edifícios tombados.”60

O BNH era acionado não como promotor de novas políticas de habitação de interesse 

social e sim para financiar obras em edifícios tombados. Mas a sugestão era inovadora, e 

indicava a tentativa de alternativas de viabilidade para o patrimônio. Elas também não foram 

levadas a termo com o destaque que chegou a ser julgado necessário alguns anos depois, 

quando se consubstanciam críticas ao turismo e as comunidades tornam-se protagonistas. 

Em 1978, quando algumas iniciativas diferenciadas de patrimônio se delineavam, conforme 

discorrido anteriormente, Ulpiano Meneses alertava para o “câncer da especulação”, fruto dos 

processos de valorização pelo poder público de áreas históricas, cujo primeiro efeito concreto 

seria a “expulsão da população local”. Vale a citação:

Fica evidente que o problema crucial do patrimônio ambiental urbano, no que concerne 
ao uso, só pode ser equacionado a partir de um conjunto maior de problemas, os problemas 

58 Pode-se citar o célebre curso promovido em 1974 pelo Iphan, FAU-USP e Condephaat onde os conceitos de 
ampliação patrimonial foram apresentados e tiveram enorme repercussão.
59 Iphan, As missões da UNESCO no Brasil: Michel Parent, 2008, p.66.
60 Compromisso de Salvador, II Encontro de Governadores para Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, 
Arqueológico e Natural do Brasil, outubro 1971.
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do planejamento urbano, em geral, e, em particular o problema da habitação, nas suas 
implicações mais abrangentes, não vejo sentido em tentar resolver o problema da preservação 
e valorização do patrimônio ambiental urbano.61

A efetiva ação entre Iphan e BNH aconteceu finalmente no início dos anos 80, na 

experiência única na cidade de Olinda-PE, como discutiremos adiante. Ela surgiu como fruto 

das novas demandas políticas e sociais visando à preservação de imóveis e de áreas da cidade 

para a manutenção da qualidade de vida urbana.62 Elas foram articuladas pela crítica ao 

turismo cultural e pela divulgação de políticas de patrimônio cultural com justiça e interesse 

social realizadas na Europa. 

O incremento das críticas ao turismo foi acompanhado pelo maior conhecimento no 

Brasil das políticas patrimoniais em que os moradores eram os protagonistas da preservação. 

A mais famosa delas é a da cidade de Bolonha, Itália, ainda hoje muito estudada e citada como 

modelo. Não se pode precisar a divulgação nacional do caso Bolonha, pois provavelmente 

aconteceu por vertentes variadas. Pelo final dos anos 70, a gestão bolonhesa de gestão 

patrimonial era conhecida nacionalmente, citada artigos e conferências diversas, na Bahia, 

no Rio de Janeiro e em São Paulo.63 Em 1978, o curso organizado por Carlos Lemos na 

FAU-USP trouxe o italiano Adriano La Regina para proferir palestras, o qual explicou, entre 

outras experiências, a da cidade de Bolonha, exaltada pelo caráter de “bem coletivo” dado 

ao centro histórico e o uso potencial da habitação popular. Paulo Ormindo, na Bahia, em 

artigo também de 1978, explica com vagar suas estratégias. No mesmo ano, Ulpiano Bezerra 

de Meneses cita o arquiteto Cervelatti, responsável pelo projeto italiano, em artigo sobre o 

patrimônio ambiental urbano:”não há preservação fora da preservação social”. 64

Em dezembro de 1980, o próprio Cervelatti, nomeado pela revista Projeto como “um 

dos técnicos europeus mais badalados no setor de preservação” e “defensor da corrente de que 

o pequeno é o belo”, vem ao Brasil para encerrar com três aulas o curso sobre preservação de 

bens culturais promovido pelo Condephaat e pelo IAB.65 A revista Projeto acompanhou e 

divulgou as aulas em que o arquiteto explicou o plano para a cidade: 

Do ponto de vista cultural o plano era importante, mas teria sido insuficiente se a 
conservação fosse apenas uma obra física. Naquela época havia em toda a Itália um 
modismo explorado pelos especuladores imobiliários, que eram as restaurações de casas 
antigas para o uso da elite. A grande diferença do plano de Bolonha foi a recuperação do 

61 Emplasa, Op. Cit., 1979, p. 31.
62 Lia Motta, Op. Cit, 2000, p. 35.
63 Paulo Ormindo de Azevedo, “A recuperação do patrimônio habitacional”, 1988. Segundo Mirela Macedo, 
documento do corredor cultural de 1980 também citava a experiência de Bolonha. Mirela Macedo, Projeto Corredor 
Cultural, 2004, p. 111.
64 Ulpiano Bezerra de Meneses, “Patrimônio ambiental urbano: do lugar comum ao lugar de todos”, CJ Arquitetura, 
n. 19, 1978.
65 Projeto, “Cervelatti: cidades modernas são mais velhas que as cidades históricas”, 1980, p.43.
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centro histórico com um sentido popular. Porque julgávamos que não seria possível realizar 
a conservação física sem a conservação social. Demos uma reviravolta.66

Era esta reviravolta que se esperava e que muitos perseguiram para o patrimônio 

cultural brasileiro, a qual perpassava a luta por cidades melhor preservadas e mais justas. Em 

1978, o Prof. Paulo Ormindo de Azevedo, da UFBA, apresentou no “Simpósio Nacional sobre 

Barateamento da Construção Habitacional” realizado em Salvador, o artigo “Recuperação 

do patrimônio habitacional como alternativa complementar ao problema da moradia no 

Brasil”, em que se defendia a adoção de programa de habitação nos conjuntos urbanos de 

interesse histórico e social, cuja situação de degradação era muito grave. Analisando o déficit 
habitacional brasileiro, demonstra um fator esquecido pelas autoridades: a obsolescência 

progressiva das habitações, que redundaria na diminuição gradativa do estoque habitacional. 

A degradação desculparia, entre outros fatores, a destruição pela especulação imobiliária de 

edifícios relativamente novos, que poderiam, se recuperados, servir aos propósitos de moradia. 

A recuperação das edificações superaria a “obsolescência física e funcional de uma habitação” e 

permitiria o “pleno uso social, evitando sua disfunção, abandono e consequente destruição.”67

Sugere e elabora a “política de recuperação e conservação do patrimônio urbano”, 

onde o Banco Nacional de Habitação criaria programa especial de conservação do patrimônio 

habitacional com juros e prazos especiais, gerido pelo Iphan, BNH e PCH - Programa de 

Cidades Históricas. Atuaria de quatro modos: financiando a renovação ou ampliação de infra-

66 Idem, ibdem.
67 Paulo Ormindo de Azevedo, Op. Cit., 1988, p. 35-39.

108. Reportagem da Revista Projeto sobre a visita 
de Cervelatti a São Paulo.
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estrutura e equipamentos de interesse cultural; financiando cooperativas habitacionais para 

aquisição, recuperação e transformação em condomínios de edifícios deteriorados; financiando 

a conservação ou recuperação de edifícios unifamiliares de interesse cultural; atendendo com 

prioridade o excedente populacional dos conjuntos arquitetônicos recuperados ou moradores 

interessados em se transferirem a outras áreas.68

As sugestões de Paulo Ormindo foram, em certos aspectos, acolhidas em 1981, com 

a estruturação do Programa de Recuperação e Revitalização de Núcleos Históricos. Com a 

entrada de Aloísio Magalhães, em 1979, na direção do patrimônio nacional, há a criação do 

sistema SPHAN/Pró-memória, incorporando o CNRC - Centro Nacional de Referências 

Culturais e o PCH - Programa de Cidades Históricas. A partir disso, a prática institucional 

dos anos 70 pouco havia se afetado pelo contato com os outros profissionais do programa 

do PCH, “permanecendo uma instituição fechada e dominada por arquitetos de formação 

modernista”, mas a partir do novo sistema e da entrada de profissionais das áreas da história, 

sociologia, antropologia e economia, novos fazeres e saberes se evidenciam.69

Evidente prova das novas propostas do Iphan foi o Programa de Recuperação e Revitalização 

de Históricos, apontado por alguns autores como a experiência mais exemplar de participação das 

comunidades na recuperação do patrimônio consagrado.70 O programa durou quatro anos e foi 

aplicado em caráter experimental na cidade de Olinda-PE, no que se chamou “Projeto Piloto”. 

68 Idem, pp. 44, 46-48.
69 Como mostra Marcia Sant’Anna, Op. cit., p. 187, a instituição criada por Rodrigo M. F. de Andrade segue aferrada 
às suas leis e tradições.
70 Marcia Sant’Anna, Op. cit., 1995; p. 201. Lia Motta, Op. cit., 2000, p. 81.

109. 110. 111. Casario de Olinda restaurado pelo Projeto Piloto.  
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O programa teve início a partir de pesquisa realizada pelo SPHAN/Pró-memória para 

compatibilizar a demanda de recursos do patrimônio histórico à oferta do Banco Nacional 

da Habitação, a partir da constatação da raridade de projetos de recuperação para adaptação 

de usos cotidianos, como escolas, creches e hospitais, e, da inexistência de programas para 

o uso habitacional. Com base nos conceitos do patrimônio ambiental urbano, que “rompe 

com a visão monumentalista da preservação e propõe um procedimento que incorpora ao 

monumento isolado não só o seu entorno imediato como ainda seu entorno paisagístico”, a 

premissa do trabalho era o entendimento de que a preservação de um conjunto histórico não 

se esgota no seu reconhecimento. Sua permanência no tempo dependeria da conservação e 

valorização dos elementos que o compõem, como casas, ruas, praças e o homem com seu viver 

e suas práticas.71 Vera Bosi, coordenadora do projeto, fala dos preceitos teóricos do trabalho, 

o patrimônio ambiental urbano, o que revela a pregnância do conceito no início dos anos 80:

A preservação do Patrimônio Habitacional aprofunda o conceito de Patrimônio Ambiental 
Urbano e acaba por extrapolá-lo, porque o tratamento do espaço habitacional introduz o 
homem e, através dele e em favor dele, impõem a consideração de todos os elementos que 
caracterizam a dinâmica urbana. (...)
Do conceito de Patrimônio Ambiental Urbano que conduz a uma relação entre 
preservação e mecanismos de organização das cidades, como legislação e uso do solo, planos 
de desenvolvimento urbano, planos de circulação e transportes e demais instrumentos 
utilizados pelo setor público para orientar o desenvolvimento das cidades, pretende-se então 
partir para uma experiência concreta. A inserção de fatores de ordem social, econômica e 
política, quando se contempla a moradia e dentro dela o cidadão e sua problemática, deve 
provocar reformulação de critérios e alteração na ordem de prioridades para as avaliações 
e procedimentos no processo, até então teórico.72 

A pesquisa inicial indicou as dificuldades técnicas, financeiras e legais que impediam 

a recuperação do patrimônio habitacional. Primeiramente, os escassos recursos para atender 

ao número de habitações dos centros históricos, além da impossibilidade da aplicação dos 

recursos públicos orçamentários em imóveis de propriedade particular, depois, a insuficiência 

de quadros técnicos para suprir a demanda de serviços e, finalmente, a inexistência de 

respaldo legal e jurídico.73 

Em meados de 1981, a SPHAN/Pró-Memória desenvolveu estudos para a criação de 

programa especial para o patrimônio que conjugasse as várias linhas de financiamento para 

diferentes fins e rendas, conforme a heterogeneidade dos centros históricos. No trabalho 

“Compatibilização entre demanda SPHAN/Pró-Memória e a Disponibilidade de Recursos 

Financeiros do Banco Nacional da Habitação/BNH”, concluiu-se que o programa deveria ser 

71 Vera Bosi, “Núcleos históricos: recuperação e revitalização, a experiência de Olinda”, 1986, p. 134, 135.
72 Idem, ibdem.
73 Idem, ibdem.
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flexível o suficiente para adaptar-se às peculiaridades de cada situação. Após a identificação da 

demanda por habitações, o BNH financiaria a Carteira de Programas para Recuperação do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Sua execução ficaria a cargo local com a orientação da 

SPHAN/FNPM, tal qual no Programa de Cidades Históricas. Já as operações financeiras legadas 

às unidades credenciadas pelo BNH, como COHAB e INOCOOP.74 De partida assumia-se 

a importância da fixação das comunidades, que para tanto, deveriam ser envolvidas em todo 

processo decisório: “a comunidade é o agente promotor de seu próprio desenvolvimento”.75 

Como esclareceu a coordenadora do projeto Vera Bosi, dado o ineditismo da 

proposta,76 tudo teve que ser iniciado, a começar pela articulação entre as diversas esferas 

de poder que teriam que necessariamente se envolver. Decidiu-se pela execução de projetos 

piloto que testassem as ideias e dessem os subsídios para a montagem do programa definitivo. 

Os desafios para a implementação era imensos em razão da histórica opção do Iphan pelos 

grandes monumentos isolados, não havendo informações suficientes sobre os conjuntos 

urbanos. Optou-se pela escolha de núcleos onde houvesse condições técnicas e institucionais 

para sua aplicação, sendo indicado Salvador-BA, Olinda-PE e São Luís-MA. 

Em 1983, foi assinado termo de cooperação técnica entre o MEC e o Ministério do 

Interior, para em novembro de 1984 ter início o Projeto Piloto de Olinda. A escolha deveu-se 

ao essencial envolvimento do governo estadual e da prefeitura municipal (Fundação Centro 

de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda - FCPSHO) e Fundo de Preservação dos Bens 

Culturais), o que não ocorreu nas outras cidades.77

Em face do nível de renda insuficiente da população, a Prefeitura assumiu o papel de 

agente promotor e mutuário, dando as garantias ao BNH, que repassou o crédito de 11.470 UPCs. 

Na primeira etapa foi realizada a divulgação, o trabalho junto às comunidades, a estruturação 

jurídico-institucional e a elaboração da proposta do sistema financeiro e administrativo. Dado 

o perfil da população de Olinda, morando em sub-habitações em encostas ou alagados ou 

dispersamente em toda a área histórica em edificações em péssimo estado de conservação, 

optou-se por dar prioridade aos problemas imediatos da moradia de baixa-renda. 

Com metodologia participativa de contato direto e deliberativo com os habitantes, buscou-

se superar a situação de descrédito das entidades envolvidas perante a comunidade. A participação 

dos moradores indicou as necessidades, expectativas e possibilidades frente ao projeto. Por meio 

do Programa de Serviços e Reparos no Casario, as intervenções poderiam ser de três modalidades: 

1. fornecimento de material; 2. fornecimento de material e mão de obra; 3. elaboração de Projeto, 

fornecimento de material e/ou mão de obra. Do ponto de vista do gerenciamento, foi estabelecido 

o “Sistema de Atendimento ao Morador para Serviços de Reparos ao Casario” para orientação 

técnica, respaldo jurídico e proposta de financiamento para recuperação de imóveis. 

74 Márcia Sant’Anna, Op. Cit., 1995, pp. 198, 199.
75 Vera Bosi, Op. cit., 1986, p.140.
76 Em Salvador entre 1981 e 1982, por iniciativa do IPAC realizou-se a tentativa de aplicação de recursos do BNH no 
Pelourinho, mas não se efetivou pelas peculiaridades do Sistema Financeiro de Habitação. 
77 Vera Bosi, “Participação e pesquisa na preservação do patrimônio cultural”, 1987, p. 141.
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Para a execução dos reparos e recuperação dos edifícios de moradia, foco do projeto 

no estágio em que foi realizado, foi montado um esquema de ações agrupadas em módulos: 

estabilização, restauração, melhoria, revalorização, conservação e construção. As solicitações 

foram atendidas na sua totalidade ou parceladamente, dependendo dos recursos dos moradores 

e das condições do imóvel. A situação financeira dos moradores indicava a modalidade das 

obras e as condições de pagamento dos empréstimos. Para cada caso, havia prestações, prazos 

e garantia dos financiamentos.78 

Como os recursos cobriam apenas parte das despesas para recuperação de algumas 

unidades habitacionais, outras ações para a segunda fase seriam necessárias. No decorrer do 

projeto as tarefas de elaboração de projetos executivos, as obras e a rotina administrativa 

levaram a equipe técnica à reformulação das estratégias com o atendimento aos moradores 

e às solicitações individuais. A necessidade de mais recursos financeiros ficou evidente. Mas 

Iphan e BNH não se interessaram pela continuidade do projeto e quando a fase experimental 

de Olinda se encerrou não houve sua avaliação, bem como o pronunciamento quanto aos 

subsídios necessários a novas etapas, quer no município quer em outras localidades.79 

Como mostra Márcia Sant’Anna, o projeto encerrou-se sem deixar grandes lastros, 

não causando interesse maior na instituição e também no BNH pela sua continuidade. O que 

determinou o seu fim foi que o grupo à sua frente não era nem do Iphan, nem de técnicos 

do CNRC, mas sim de egressos do PCH. O que significa dizer que não eram ações do Iphan 

por inteiro, e sim de um determinado grupo que, infelizmente, não estava suficientemente 

articulado politicamente para sustentar novas aplicações. A política habitacional nos centros 

urbanos praticamente não saiu do discurso e após a experiência de Olinda não houve novas 

tentativas no Iphan. No mais houve a conscientização da necessidade de mudança do enfoque 

tradicional das tarefas de fiscalização, restauração e controle de intervenções.80

Promessas e esperanças

As poucas realizações de recuperação de centros urbanos tendo em conta a habitação 

social, que surgiram pontualmente no final dos 70 e começo dos anos 80, como em São Luís 

do Maranhão e no Bairro do Recife,81 e o apresentado Projeto Olinda, o único executado, 

não tiveram grande fortuna nos anos 90. A opção pelo turismo cultural se fez evidente, e o 

patrimônio como espetáculo, destinado à animação cultural, vinculado às estratégias de city 
marketing foi a estratégia mais utilizada. As discussões sobre a habitação de interesse social e 

seu papel na recuperação de centros históricos, seguiram acontecendo, contrárias à expulsão 

das populações locais e em favor da opção das comunidades.

78 Vera Bosi, “Núcleos históricos: recuperação e revitalização, a experiência de Olinda”, 1986, p.141.
79 Vera Bosi, “Participação e pesquisa na preservação do patrimônio cultural”, 1987, p.142.
80 Márcia Sant’Anna, Op. Cit., 1995, pp.203-204.
81 Natascha Botelho Azeredo, Habitação como forma de preservação, 2006, pp.50-55; Sobre a história das intervenções no 
bairro do Recife ver Rogério Proença Leite, Usos e contra-usos da cidade, 2007.
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O emblemático projeto de Bolonha dos anos 60 continuou como o maior exemplo 

das ações patrimoniais que incorporaram a habitação de interesse social. E outros se seguiram 

como os projetos do Bairro Alto em Lisboa82 e Living Over de Shops, em Londres. Segundo 

Bonduki,83 na América Latina, a Junta de Andaluzia apoiou, nos anos 90, vários projetos 

de cooperação técnica e financeira voltados para a reabilitação de edifícios históricos para 

implementação de projetos habitacionais, como é o caso da Casa dos Sete Pátios, em Quito, 

e a Manzana de São Francisco, em Buenos Aires. 

No Brasil, outras ações motivadas pelo interesse geral da habitação social, enquanto 

potencialidade de manutenção de sítios urbanos com valor cultural e pela luta dos 

movimentos sociais pelo direito à moradia, foram executadas, como é o caso do Programa 

de Cortiços, em São Paulo, realizado durante a Gestão de Luiza Erundina na Prefeitura, 

quando os movimentos sociais nos anos 80 levaram a transformações nas políticas urbana 

e habitacional, com o desenvolvimento de novos instrumentos financeiros e urbanísticos. 

O uso habitacional como alternativa de ocupação dos setores centrais ganhou interesse em 

várias cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, mas cujas potencialidades foram 

tímida e pontualmente exploradas nos anos 90 e 2000. No Rio, a habitação foi utilizada 

como estratégia para sustentar a requalificação e valorização do Centro, como nos programas 

Morar Carioca e Novas Alternativas. Entre 1994 e 2000, a Prefeitura reviu a legislação para 

incentivar a reabilitação de imóveis na área residencial para o próprio uso residencial.84 Em 

Salvador, a não-sustentabilidade da intervenção comercial e turística no Centro Histórico, a 

busca por alternativas de continuidade ao processo de recuperação e do esvaziamento da área 

do Comércio levaram a novos projetos habitacionais. 

O “mau exemplo” do Pelourinho seguiu exaustivamente comentado, até que em 

1997 e 1998 estudos sobre o mercado imobiliário de Salvador levaram ao desenvolvimento 

pela Caixa Econômica Federal e pelo Governo do Estado da proposta denominada “Projeto 

Rememorar”. O projeto visava o desenvolvimento de metodologia para a reabilitação de 

imóveis com a participação de recursos privados e com linhas de financiamento bancárias, 

o que viabilizou a recuperação de cinco edifícios no Centro Histórico para habitação.85 

Finalmente, a partir de 2003 com o Programa Monumenta, elaborou-se o projeto da 7ª Etapa 

do Pelourinho, em que se priorizou o uso habitacional das edificações. Previu-se a recuperação 

de cerca de 300 unidades habitacionais com um e dois quartos, com predominância para o 

82 No final dos anos 80, o Bairro Alto em Lisboa foi alvo de projeto de recuperação física das edificações, com cerca 
de 4 mil moradias reformadas. O projeto partiu da reação da associação de moradores das políticas de demolição e 
renovação e foi denominado Programa de Reabilitação Urbana - PRU, e pretendia recuperar o Bairro Alto “respeitando 
a sua morfologia, conservando e restaurando o edificado, melhorando as condições de habitabilidade e mantendo, 
sempre que possível, a população nele residente”. Após estudo tipológico das edificações ficaram estabelecidos níveis 
de reabilitação, divididos em ligeira, média, profunda e especial, sempre visando as moradias. Para financiar as obras 
o Regime Especial de Comparticipação na Recuperação dos Imóveis Arrendados - RECRIA, foi estabelecido, podendo financiar 
até 65% do valor total. Natascha Botelho Azeredo, Op. cit., 2006, pp.29-38.
83 Nabil Bonduki, “Programa Monumenta”, 2010.
84 Idem e Márcia Sant’Anna, A cidade-atração: a norma de preservação dos centros urbanos no Brasil dos anos 90, 2004, pp. 
136-137, 304.
85 Márcia Sant’Anna, A cidade-atração: a norma de preservação dos centros urbanos no Brasil dos anos 90, 2004, pp.81, 304.
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residencial com o comercial, para famílias de dois a seis salários mínimos e mais de 60 espaços 

voltados para servir ao uso cotidiano, como mercados.86

O projeto mais amadurecido e com resultados mais palpáveis é o Programa “Novas 

Alternativas”, da Prefeitura do Rio de Janeiro. O programa surgiu em 1994, idealizado pela Secretaria 

Municipal de Habitação para desenvolver propostas habitacionais para o Rio de Janeiro, sobretudo 

no Centro, fazendo parte de conjunto de políticas públicas para a habitação no município, dentre as 

quais o Programa “Favela Bairro”. Atuando em diversas áreas do problema habitacional, o “Novas 

Alternativas” visava originalmente à recuperação de edificações degradadas ou subtutilizadas para 

habitação social, a inserção de novas construções em vazios urbanos e a intervenção em conjuntos 

residenciais e vilas.87 Dentre as realizações do programa estão a construção de habitações sociais em 

casas ou sobrados encortiçados ou abandonados e, no centro do Rio de Janeiro, a recuperação de 

edificações que são testemunhos das formas de morar dos trabalhadores, como o Cortiço da Rua 

Senador Pompeu e a Vila Operária Pereira Passos, na Avenida Salvador de Sá. 

Apesar das muitas hesitações e debates no campo do patrimônio cultural no Brasil, 

apreendeu-se o papel transformador das comunidades como agentes e protagonistas do 

patrimônio, no final dos anos 70 e mais decisivamente nos anos 80. Os órgãos estaduais de 

patrimônio, criados sobre a égide das novas demandas conceituais que se ouviam internamente 

86 Nabil Bonduki, Op. cit., 2010. Segundo Silvino Marinho em Habitação como alternativa para a preservação de áreas 
urbanas centrais históricas: análise comparativa entre as políticas públicas do Recife e Rio de Janeiro, 2009, o projeto de Salvador 
foi influenciado pelo Programa de Revitalização dos Sítios Históricos, lançado em dezembro de 2000 pela Caixa 
Econômica Federal - CEF que mesclava preservação do patrimônio construído associado ao uso habitacional como 
principal estimulador da reabilitação urbana. 
87 Sobre o Programa Novas Alternativas ver as dissertações de mestrado de Natascha Botelho Azeredo, Op. cit., 2006 
e Kleber Marinho Cardozo, Habitação Popular e Preservação do Patrimônio na Reabilitação do Centro do Rio de Janeiro, 2009.

112. Cortiço da Rua Senador Pompeu restaurado no âmbito do Programa Novas Alternativas.
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e que batiam à porta do Iphan, tiveram que se haver com as demandas por novas práticas, dentre 

elas, as por maior representatividade social e cultural. Ambientes e comunidades tomaram o 

lugar dos monumentos isolados no imaginário patrimonial, ainda que nem sempre as práticas 

seletivas e os valores tenham sido atribuídos de acordo com as conceituações internacionais 

que chegavam ao Brasil, como as já citadas cartas de Veneza e de Amsterdã. 

A viabilidade econômica dos sítios urbanos tombados e a busca por alternativas de 

sustentabilidade atraíram as atenções para o turismo, principalmente nos anos 70, fazendo com 

que as comunidades locais e a arquitetura do cotidiano tivessem seu interesse despertado para o 

que havia de pitoresco ou típico. Por vias antagônicas, porém solidárias, as comunidades ganharam 

voz e interesse nas políticas públicas de preservação, tendendo, nos anos 80, a ser menos pautada 

nas leis da economia e arejada pelas transformações políticas da redemocratização. A ampliação do 

patrimônio a considerar e as dificuldades cada vez maiores e complexas da gestão de sítios históricos 

levaram à realização, ainda que muito tímida diante da vastidão dos problemas e das demandas, do 

programa de Olinda, cujo ponto central era o diálogo e o protagonismo dos moradores. 

Entre Rio e São Paulo, entre o nacional e o local, as várias comunidades se viram 

representadas no feixe do patrimônio de finais dos anos 70 e na década de 80. Os obstáculos 

a serem vencidos eram da ordem teórica, fruto das cristalizações da memória social de anos de 

prática institucional, legitimada por saberes técnicos e eruditos. Mesmo que o foco do patrimônio 

federal, como criticou Augusto Arantes, tenha sido a vinculação à indústria do turismo, deixando 

de lado a questão cultural mais ampla, algumas transformações ocorreram.88 

A elaboração de novos discursos, distantes do compromisso e representação da 

unidade nacional via edificações, e a organização em favor de outros protagonistas e de suas 

materializações foram profusas, indo da diversidade cultural, do patrimônio ambiental, às 

comunidades. As distorções e reaplicações de conceitos foram inerentes à ansiedade por novos 

referenciais teóricos e possibilidades práticas. Mas, afinal, o popular ganhou algum lugar na 

trama da memória oficial, e não somente, mas também, porque Aloísio Magalhães afirmara 

que a “comunidade é a melhor guardiã de seu patrimônio”. 89

A habitação popular, operária e social surgirá no mundo patrimonial em ebulição dos anos 

80, correspondendo à tentativa de expansão de fronteiras. O alargamento dos conceitos levou à 

dinamização das políticas de patrimônio com a proposição de novos tombamentos, nos quais se 

incluíram as moradias populares de caráter histórico. Vilas operárias, correres de casas e habitações 

singelas até então de pouco apelo à história da arquitetura, serão estudadas e patrimonializadas 

nas três esferas de proteção jurídica. O interesse pelas comunidades e seus lugares de moradia 

estará acompanhado dos interesses do campo erudito da arquitetura e da história, que também 

passavam por ampliações metodológicas e de objetos. Os bens culturais selecionados pelos órgãos 

de preservação, as metodologias e justificativas, a associação com a historiografia e o planejamento 

e as dinâmicas e as tensões internas de valoração serão tratadas a seguir.

88 Antônio Augusto Arantes, “Documentos históricos, documentos de cultura”, 1987, pp.51-52.
89 Aloísio Magalhães, E Triunfo?, 1985.
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Documentos de cultura: 
nexos entre história operária e patrimônio

Os novos enfoques conceituais e metodológicos dos anos 80 abriram espaço para 

muitas transformações na área da preservação, que, como mostra Márcia Chuva, estão ligadas 

a dois aspectos fundamentais: a mudança do papel do Estado e a inclusão de outras esferas do 

poder público, que foram frutos dos novos interesses e de setores da sociedade civil organizada, 

e da ampliação da noção de patrimônio, atingindo leque mais amplo e diversificado de bens 

para muito além da perspectiva da identidade nacional unívoca.1

Neste borbulhar de transformações, onde de bondes a pedras, de mercados a terreiros 

de candomblé, tudo era patrimônio, é que se dá a inclusão de programas arquitetônicos 

diferenciados. O papel central dos espaços urbanos e suas ambiências e, mesmo o alargamento 

da compreensão do entorno dos bens tombados (da acepção original de visibilidade e moldura, 

para a valoração também como fontes de informação e parte da história do monumento),2 

permitiram que arquiteturas não monumentais fossem incluídas na lista de bens tombados pelo 

Iphan. As formas históricas de morar tornaram-se exemplo dos processos de transformação 

urbana das cidades brasileiras e dos diversos períodos econômicos (segundo a visão corrente 

da historiografia da arquitetura vinculada à economia), como o da industrialização. 

As vilas, operárias ou não, encontradas nas cidades brasileiras eram o exemplo 

mais importante das modificações urbanas e sociais da virada do século XIX para o XX. 

O processo de patrimonialização esteve também informado pela voga de pesquisas sobre o 

habitar proletário que inundou a academia nos anos 80. A “virada” antropológica da história, 

com a incorporação de temas da vida cotidiana no universo de investigação da disciplina,3  

criou novos objetos e novos problemas. Entender os processos de modernização da cidade; a 

relação entre homens livres brancos e ex-escravos e seu lugar na trama urbana; a história das 

transformações urbanas e suas relações com o habitar popular são ambições dos trabalhos de 

arquitetos e historiadores como Sidney Challoub (“Lar, trabalho e botequim”, 1986), Lia de 

Aquino (“Contribuição ao estudo das habitações populares - Rio de Janeiro: 1886-1906”, 

1980), Oswaldo Porto Rocha (“A Era das Demolições - a cidade do Rio de Janeiro, 1870-

1 Márcia Chuva, “O ofício do historiador: sobre ética e patrimônio cultural”, 2008, pp.36-37.
2 Iphan/PEP, Entorno de bens tombados, 2007, p.51.
3 Márcia Chuva, Op. cit., 2008, p. 39.

Quando a casa vira patrimônio 5.
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1920”, 1983), Margareth Rago (“Do cabaré ao lar - a utopia da cidade disciplinar”, 1985), 

Lilian Vaz (“Habitações Coletivas no Rio Antigo”, 1985), Eva Blay (“Eu não tenho onde 

morar”, 1985) e Carla Milano Benclowicz (Prelúdio modernista, 1989).4 

A tradição brasileira de trabalhos acadêmicos relacionados à classe operária remonta, 

segundo Claudio Batalha, à década de 60, quando estudos sociológicos preocupados com 

grandes sínteses e teorias explicativas do movimento operário são elaborados. Nos anos 70 o 

campo de pesquisa teve a colaboração decisiva de brasilianistas, como Michael Hall e Michael 

Conniff e de pesquisadores locais como Paulo Sérgio Pinheiro e Boris Fausto. Também dos 

anos 70 são as primeiras dissertações de mestrado defendidas nesse campo de estudo e a 

fundação de centros de documentação ligados à memória operária, como o Arquivo Edgar 

Leuenroth, na Unicamp.5 

O final dos anos 70 e início da década de 80 favoreceu a história operária 

particularmente pela volta à cena do operariado, em 1978, com a greve dos metalúrgicos do 

ABC paulista, e pelo processo de redemocratização política.  A contribuição acadêmica do 

exterior foi decisiva, com papel primordial da historiografia marxista inglesa feita por Edward 

Thompson e Eric Hobsbawn. Os efeitos desses estudos foram a ampliação dos enfoques e 

dos temas e a história operária deixa de ser “unicamente a história do movimento operário 

organizado” para se ocupar das condições de existência e do cotidiano dos trabalhadores, 

processos de trabalho, cultura operária, mulheres operárias, correntes sindicais reformistas 

e origens da legislação trabalhista. Esse movimento foi acompanhado da diversificação das 

fontes tradicionais e da mudança dos recortes geográficos e cronológicos.6 Estudos pioneiros 

do início dos anos 80 sobre a disciplina nas fábricas e as condições de vida operária resultaram 

da pesquisa coletiva, coordenada por Déa Fenélon Ribeiro, do Departamento de História da 

Unicamp, de Maria Auxiliadora Guzzo Decca, Margareth Rago e Maria Inez Borges.7 

Tais estudos sobre história do operariado estabeleceram pontos de vista e crivos 

interpretativos para o tema da moradia popular, que foram acompanhados por outras 

produções bibliográficas da virada dos anos 70 para 80, que trataram especificamente do tema 

sob o ponto de vista da arquitetura, do urbanismo e da sociologia urbana como os estudos de 

Lícia Valladares, Lúcio Kowarick, Clara Ant, Gabriel Bolaffi, Nabil Bonduki, Raquel Rolnik, 

Ermínia Maricato, entre outros.8

As pesquisas realizadas na FAU-USP pelos professores Carlos Lemos, Maria Ruth 

Amaral Sampaio e Nestor Goulart Reis Filho, a partir dos anos 60, apontaram a existência 

4 Ver Referências bibliográficas para dados completos.
5 Cláudio Batalha, “A historiografia da classe operária no Brasil: trajetórias e tendências”, 2001, pp. 148-151.
6 Idem, p.152.
7 Maria Stella Bresciani, “História e historiografia das cidades, um percurso”, 2001, p.250.
8 Lícia do Prado Valladares, Habitação em questão, 1979; Lícia do Prado Valladares, Passa-se uma casa, 1978; Lúcio 
Kowarick, A espoliação urbana, 1980; ROLNIK, Raquel. Cada um no seu lugar. São Paulo, início da industrialização: 
geografia do poder, 1981; Lucio Kowarick e Clara Ant, “Cem anos de promiscuidade: o cortiço na cidade de São 
Paulo”, 1988; Ermínia Maricato, Proletarização do espaço sob a grande indústria: o caso de São Bernardo do Campo, 
1977; Nabil Bonduki, Construindo Territórios de Utopia - A luta pela autogestão em projetos habitacionais em São 
Paulo 1982/1986, 1988.
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de formas de habitar populares e a sua importância na constituição da trama urbana da 

metrópole. As pesquisas de campo inventariam os modos de morar e de construir que, em outra 

perspectiva, tinham valor para a ambiência urbana da cidade. No inventário para a COGEP de 

Lemos e Toledo foram listadas vilas operárias e pequenas habitações de trabalhadores como de 

interesse à preservação, numa atenção que é pioneira. Os bens inventariados em 1974 foram 

a base para a posterior delimitação das áreas especiais de preservação Z8-200, incluídas na 

legislação de uso e ocupação do solo, de 1975. Na publicação “Bens culturais arquitetônicos 

no município e na região metropolitana de São Paulo”, de 1984 - feita em conjunto pela 

EMPLASA - Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo e SEMPLA - 

Secretaria Municipal do Planejamento (que sucedeu a COGEP), em que se complementaram 

os bens inventariados em 1974 - constam vilas operárias (Economizadora, Queiroga e Suíça) 

e correres de casas do início do século XX (na Luz e na Baixada do Glicério), viabilizados pela 

afirmativa do princípio do patrimônio ambiental urbano que garantiu a seleção de 

(...) construções de menor mérito, preservadas ou para manter as relações volumétricas 
compatíveis com os imóveis de relevância, ou para garantir a composição de espaços 
urbanos que interessa conservar. Importa acrescentar que essas construções de pouca 
relevância, quando em conjunto, possuem, elas mesmas, valor intrínseco, pois ajudam a 
melhor compreender o quadro sócio-cultural que lhe deu origem.9

9 São Paulo (Estado). SNM/EMPLASA/SEMPLA, Bens culturais arquitetônicos no município e na região 
metropolitana de São Paulo, 1984, p. 95.

113. 114. Livro “Bens culturais 
arquitetônicos no município e 
na região metropolitana de São 
Paulo”. Páginas dos inventários 
da Vila Queiroga e Vila 
Economizadora.
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Os livros de Nestor Goulart “Quadro da Arquitetura no Brasil’, de 1970, e de Carlos 

Lemos “Arquitetura Brasileira”, de 1979, que alcançaram muita repercussão, incorporaram 

as moradias populares nos seus estudos. Ambos mencionam a arquitetura popular urbana 

do final do XIX e início do XX que conformaram ruas de cidades tão variadas como Rio 

de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Favelas, cortiços e “cabeças de porco” são mencionados 

obviamente não como exemplos de boa arquitetura, mas de arquiteturas que fizeram parte do 

cenário urbano brasileiro. 

As vilas da virada do século e os problemas de moradia decorrentes do crescimento 

urbano e das transformações da sociedade haviam sido objeto de estudo anterior na FAU-

USP, feito por Carlos Lemos em parceria com a professora Maria Ruth Amaral Sampaio. A 

pesquisa de grande fôlego foi iniciada em 1964, com entrevistas e levantamentos de campo 

de habitações auto-construídas na periferia de São Paulo. Em 1972, outra etapa do trabalho 

concentrou-se nas moradias “já antigas, em bairros abertos há muitos anos”, como a Vila 

Prudente, a Vila Madalena e o Pari. A intenção era subsidiar programas novos de habitação 

para os trabalhadores, diante da premissa de que as construções realizadas eram distantes do 

universo de expectativas dos moradores a respeito da “casa ideal”. As várias etapas do trabalho, 

reunidas no volume “Casas proletárias em São Paulo”, embora não focassem especificamente a 

história da arquitetura e suas relações com a habitação, apresentavam quadro de conhecimento 

do tema e o interesse que suscitavam.10 

O livro de Nestor Goulart “Quadro da arquitetura no Brasil”, fruto da reunião 

dos artigos publicados entre 1962 e 1969 primeiro em “O Estado de São Paulo” e depois 

na revista Acrópole, foi pioneiro ao relacionar urbanismo e arquitetura, mostrando as 

transformações do lote urbano e as consequentes mudanças na sociedade e nos objetos 

arquitetônicos. No entrelaçamento entre cidade e arquitetura aparecem as formas de morar, 

seus aspectos internos e externos, sua produção e suas transformações. As casas populares 

surgem por motivações diferentes de Lemos e Amaral, que se preocupavam com a produção 

contemporânea da habitação e o atendimento das demandas dos moradores. No livro de 

Nestor Goulart a habitação parece ser importante por conformar a cidade e, logo, contar 

a história da arquitetura brasileira. Sua primeira menção são as vilas operárias da Primeira 

República, que tinham resquícios das formas de relacionamento do século XIX. No entre 

guerras surgem as moradias de trabalhadores nas periferias e nos grandes bairros proletários, 

que se multiplicariam com o crescimento do operariado urbano residente junto às linhas 

férreas, indústrias e regiões suburbanas. As dificuldades econômicas e sociais levaram ao 

aparecimento de “tipos precários de habitação”, sem qualquer forma de organização 

territorial, denominadas favelas, malocas ou mocambos.11 

As pesquisas sobre habitação social, principalmente vilas e seus modos de vida, 

apareceram nos periódicos de arquitetura no começo dos anos 80. Artigos de divulgação de 

10 Carlos Lemos e Maria Ruth Amaral Sampaio, Casas proletárias em São Paulo, 1993.
11 Nestor Goulart Reis Filho, Quadro da arquitetura no Brasil, 1970, pp. 58-68.
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pesquisas acadêmicas ou textos de caráter jornalístico apontavam para as vilas como lugares 

privilegiados de moradia na metrópole paulistana. Em 1980, as vilas dos bairros paulistanos 

do Brás e da Mooca, nos seus aspectos urbanísticos, foram alvo de estudo coordenado por 

Nestor Goulart, em que se afirmou a “importância de sua permanência dentro da dinâmica 

atual da cidade”.12 Cinco anos depois, em 1985, a seção Ensaio & Pesquisa da Projeto trouxe 

dois artigos sobre o tema: “De construções populares a sinônimo de status” e “As vilas, uma 

trajetória na evolução sócio-econômica do país”, que historiavam as políticas urbanas de 

viabilização de vilas residenciais desde o final do século XIX, chegando ao momento atual de 

valorização imobiliária, em São Paulo e no Rio de Janeiro.13

A preocupação com a preservação das vilas como parte da história da formação dos 

bairros paulistanos e cariocas testemunhos da urbanização e industrialização é evidente, 

lastreada nas mobilizações de associações de moradores e ciente das ações do Iphan:

O assunto é complexo, não se pode tombar todas as vilas, algumas não têm interesse 
histórico, mas são importantes no contexto do bairro que se inserem, além da questão 
social do remanejamento de seus moradores, alguns vivendo nelas desde a infância e sem 
condições financeiras de permanecer na mesma área.

Carlos Lemos, durante sua gestão como diretor técnico do Condephaat, levou ao 

Conselho o pedido de tombamento da Vila Economizadora, cuja relevância havia sido 

observada durante suas pesquisas acadêmicas, particularmente para o curso de pós-graduação 

12 Nestor Goulart Reis Filho et al, “Vilas habitacionais Brás e Mooca”, Projeto, n. 19, abr/mar. 1980.
13 Anita Regina Di Marco, “De construções populares a sinônimo de status”, Projeto, n. 73, 1985; Eleonora Figueiredo 
de Souza, “As vilas, uma trajetória na evolução sócio-econômica do país”, Projeto, n. 73, 1985; Haiffa Y. Sabbag, 
“Fazendo a morada popular. Vilas operárias, IAPs e conjuntos habitacionais”, AU, nov. 1985.

115. 116. Reportagens da Projeto e da AU sobre formas de morar.
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da FAU-USP de 1974, onde estudou as vilas operárias paulistas e sua preservação. Em fevereiro 

de 1977, Lemos solicitou a abertura do processo, justificando o valor documental das casas. A 

Vila foi construída entre 1908 e 1909, pela Companhia Economizadora Paulistana na região 

da Luz, área central de São Paulo, composta por 147 casas de um a três quartos e armazéns e 

destinava-se à moradia de trabalhadores por meio do aluguel. 

117. 118. 119. 120. Imagens do processo de tombamento da Vila Economizadora, anos 70. 

Pelos vários estudos já realizados sobre o tema, sabe-se que a construção de moradias 

para os trabalhadores sob a forma de vilas operárias foi estimulada pelo Estado na virada do 

século XIX para o XX em vista do crescimento da população trabalhadora e das preocupações 

com a salubridade e a higiene. O capital privado foi favorecido por meio de isenções de 

impostos para a promoção de moradias à crescente massa operária que não cessava de crescer. 

O higienismo corroborou iniciativas que ordenassem a cidade e a vida cotidiana. Com casas 

unifamiliares, as vilas operárias foram adotadas como modelo para sanear a cidade e erradicar 
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as moradias insalubres. A chamada produção rentista de vilas operárias pode ser dividida 

em dois tipos: vilas construídas por empresas para seus funcionários e vilas produzidas por 

investidores privados destinadas ao mercado de locação. Nas vilas construídas por empresas e 

indústrias, as funções do habitar englobavam toda sorte de organização que, para tal, precisava 

de serviços como escola, hospital, mercado, conformando pequenas cidades.14

A Vila Economizadora, conforme o processo de tombamento, era o exemplo 

persistente e íntegro da promoção de moradias para os trabalhadores no início do século XX. 

Era como documento das formas de morar na cidade de São Paulo que interessava preservar: 

As casas populares, também definidas como operárias, (...), sempre foram esquecidas e, ao 
longo destes últimos anos passaram por reformas seguidas, motivadas por desvirtuamentos 
de função e pela crescente valorização imobiliária. Assim, hoje em dia, são raros os 
grupos de residências modestas, do fim do século passado e começo deste, que abrigaram as 
famílias humildes de gente do interior, ou de imigrantes, que ajudaram São Paulo em seu 
crescimento acelerado. 
(...) tem interesse essas casas oriundas dos esforços da classe dominante porque também 
ajudam a completar o quadro representativo desse grande problema que sempre foi o da 
moradia popular. Daí a nossa atenção a esse conjunto que, aliás, não apresenta nenhum 
aspecto de maior interesse, seja arquitetônico, seja simplesmente construtivo. Constitui 
unicamente um documento, um bem cultural, que deve ser conservado. E como documento 
será encarado.15  

Cerca de um mês depois do pedido, o conselheiro Ulpiano Bezerra de Meneses deu 

parecer favorável ao ato jurídico, destacando-o como da maior importância por ser objeto 

relativamente recente e desprovido de “requintes estéticos excepcionais”, podendo estabelecer 

os critérios mais amplos para a definição de “patrimônio cultural”.16 A afirmação do conselheiro 

corrobora a problematização de que as preservações de habitação social dos 80 foram tomadas, 

a seu tempo, como paradigmáticas para a utilização, na prática, de conceitos de patrimônio 

pretendidos desde o final nos anos 70, como os de patrimônio ambiental urbano. Por serem 

exemplares relevantes da história do urbanismo e ocupados por populações de trabalhadores 

tradicionalmente excluídos do patrimônio oficial, tornaram-se alvo de interesse. Puderam 

ser legitimados pelos saberes técnicos da arquitetura e do urbanismo, ao mesmo tempo em 

que cobertos pelo manto das comunidades e dos atores sociais. A novidade da proteção 

jurídica de moradias populares e da possibilidade de aplicação de aportes conceituais como 

os de documentos históricos e de patrimônio ambiental urbano, atraiu estudiosos, técnicos 

14 Nabil Bonduki, Origens da habitação social no Brasil, 1998, pp.49-52.
15 Condephaat, Processo de tombamento n. 20213/77, Vila Economizadora.  
16 Condephaat, Processo de tombamento n. 20213/77, Vila Economizadora. Note-se que Carlos Lemos e Ulpiano 
Meneses destacam como ponto favorável ao tombamento o bom estado de conservação das casas, o que exigiria 
poucos investimentos de conservação, dado que transcorridos mais de 30 anos da proteção não se verifica.
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e acadêmicos em instâncias diversas. Com isso, oportunizaram-se pedidos de tombamentos 

como os da Vila Economizadora e Maria Zélia, pelo Condephaat, e de outros tantos ao 

Iphan, em sua maioria feitos por arquitetos e/ou técnicos. 

Em 1985, o Conselho do Condephaat aprovou a abertura do processo de tombamento 

da Vila Maria Zélia,17 no bairro do Belenzinho, cidade de São Paulo. Construída pelo 

industrial Jorge Street, entre 1912 e 1917, para os funcionários das tecelagens Maria Zélia 

e Santana, a vila constituía-se numa verdadeira cidade com capela, armazéns, escolas, 

ambulatório médico, farmácia, refeitório, salão de baile, campo de futebol, quadra, coreto e 

praça. Com o crescimento da cidade, no início do século XX, ocuparam-se as áreas de várzea 

e ocorre a especialização dos espaços, com o surgimento de bairros de trabalhadores e de 

bairros de elite. O Bom Retiro, Bexiga, Brás, Mooca e Belenzinho tornaram-se a localização 

preferencial das indústrias (que acompanhavam o eixo da via férrea) e da mão-de-obra 

imigrante, sobretudo italianos, que habitavam em cortiços e vilas operárias. A Maria Zélia 

destaca-se dentre as demais vilas construídas por empresas à época pelas dimensões e pelo 

ambicioso projeto do seu promotor para implementação dos modos de vida do trabalhador 

por meio do habitar. 

17 Sobre a história da Vila Maria Zélia destacam-se os estudos de Eva Blay, Eu não tenho onde morar, 1985; P. P. Teixeira, 
A fábrica do sonho: trajetória do industrial Jorge Street, 1990 e V.S. MORANGUEIRA, Vila Maria Zélia: visões de uma vila 
operária em São Paulo (1917-1940), 2006 e Regina Soares de Oliveira, Aproximações entre experiências de moradia popular no 
bairro Belenzinho (SP): Mutirão do Casarão e Vila Maria Zélia - memória e segregação, 2008.

121. 122. 123. 124. Vila Maria Zélia. Fotos do processo de tombamento.  
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O “importante documento da ocupação urbana”, após anos de descaso, abandono 

e descaracterização, tinha parte de suas edificações ameaçadas de demolição, as quais 

denunciadas ao Condephaat, segundo relato de Lucilena Bastos, motivaram a abertura do 

tombamento em caráter de urgência.18 A justificativa para o tombamento baseava-se, assim 

como na Vila Economizadora, na vila como exemplar das formas de moradia do operariado 

no início do século XX, permitindo o dimensionamento das condições de reprodução da 

força de trabalho. Ao mesmo tempo em que representava as moradias dos trabalhadores 

encontradas em vários outros lugares da cidade de São Paulo, era excepcional na dimensão 

(com mais de 200 residências) e nos serviços, por isso merecedora do tombamento. 

A “Vila Maria Zélia” (...) constitui patrimônio cultural importante por várias razões. Permite, 
por um lado, que se avalie as condições de existência do operariado nas primeiras décadas da 
industrialização (...), abrindo espaço para que se dimensione as condições de reprodução da 
força de trabalho fabril na capital do estado naquele período. Por outro lado, a Vila “Maria 
Zélia” como modalidade de habitação operária remete também à questão do desenvolvimento 
urbano e é um marco de um tipo de ocupação de espaço em um centro urbano que cresceu 
aceleradamente nas primeiras décadas do século XX em função da industrialização.19

O parecer técnico de Maria Auxiliadora Guzzo Decca, autora de pesquisas importantes 

sobre industrialização e vida do operariado,20 justificava a preservação pelas características 

ambientais, históricas e arquitetônicas, que acentuavam seus valores na formação histórica 

de São Paulo. Contaram favoravelmente no parecer elaborado pela Conselheira Alzira Lobo 

de Arruda Campos, em 1990 (aprovado pelos conselheiros), os valores simbólicos da vila, 

aquilatados pelo forte sentimento de pertencimento dos moradores, conforme os depoimentos 

recolhidos por Eva Blay para seu livro publicado em 1985. A participação dos moradores se 

revelará ponto nevrálgico e delicado na atuação dos órgãos de preservação nas vilas operárias, 

especialmente nos tombamentos do Iphan.  

O alargamento de conceitos do patrimônio complexificava os desdobramentos 

práticos, sobretudo quanto aos critérios seletivos. Dada a importância do reconhecimento 

de bens edificados representativos da história da cidade, da arquitetura ou simplesmente dos 

processos históricos, sem fixar-se em parâmetros estéticos, recaía-se no problema de como 

justificar a seleção de certos bens diante da gama de possíveis imóveis preserváveis. O interesse 

da comunidade nem sempre bastou e, em muitos casos, seguiu-se recorrendo à história ou à 

arquitetura, não obstante tratar-se de “novas histórias”. No Iphan, a perspectiva historiográfica 

renovada trouxe novos desafios e práticas também fomentados pelo ingresso de historiadores que 

buscavam ultrapassar a noção de excepcionalidade para a valorização pela história processual.21

18 Condephaat, Processo de tombamento n. 24268/85, Vila Maria Zélia.
19 Condephaat, Processo de tombamento n. 24268/85, Vila Maria Zélia.
20 Maria Auxiliadora Guzzo Decca, A vida fora das fábricas, 1987 e Cotidiano de trabalhadores na República, 1990.
21 Márcia Chuva, Op. cit., 2008, p. 39.
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A argumentação do documento histórico em contrapartida à tradicional noção de 

monumento isolado, tal como tratado pelo Iphan desde sua fundação, foi cada vez mais 

utilizada para justificar a seleção de bens fora do escopo histórico ou artístico. Grosso modo, 

a noção de documento, proposta pela Escola dos Annales, balizou o ofício do historiador 

durante do século XX e transbordou para o campo do patrimônio.22 As fontes do historiador 

para a compreensão e problematização do passado tenderam a ser amplas e variadas e deveriam 

incluir os objetos da cultura material. Os artefatos urbanos, na sua completude, eram de 

interesse à perpetuação para as gerações futuras a partir do destacado papel que cumpriam no 

entendimento do passado. Valem famosas e muito divulgadas palavras do historiador Lucien 

Febvre, tal como citadas por Le Goff: 

A História faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando estes existem. Mas pode 
fazer-se sem documentos escritos, quando não existem. Com tudo que a habilidade do 
historiador lhe permite utilizar para fabricar o seu mel, na falta das flores habituais. Logo, 
com palavras. Signos. Paisagens e telhas. Com as formas do campo e das ervas daninhas. 
Com os eclipses da lua e a atrelagem dos cavalos de tiro. Com os exames de pedras feitos 
pelos geólogos e com as análises de metais feitas pelos químicos. Numa palavra, com tudo 
o que pertencendo ao homem, demonstra a presença, a atividade, os gostos e as maneiras 
de ser do homem.23

Para Márcia Sant’Anna, os anos 80 foram de grande produção discursiva para a proteção 

dos sítios urbanos e a redefinição do valor histórico. Os centros urbanos eram selecionados não 

apenas por serem monumentos artísticos, mas como documentos dos processos históricos, 

econômicos e sociais de produção urbana. O documento como pressuposto de seleção implicou 

em considerável aumento das áreas urbanas protegidas. Segmentos médios que lutavam por 

qualidade de vida e tomaram o patrimônio como bandeira, somados a minorias e grupos 

étnicos, levaram à proteção de novos objetos. A redemocratização política, a crise financeira 

e a falência do modelo de desenvolvimento nublaram ou tornaram menos importantes, em 

caráter momentâneo, as políticas de aproveitamento turístico e econômico do patrimônio dos 

anos 70 (como discorremos anteriormente) e o colocaram como testemunho histórico e dos 

processos sociais e culturais.24 Vale retomar as afirmações de Ítalo Campofiorito, de 1984, a 

propósito dos tombamentos do Inepac feitas no artigo “O tombamento é um santo remédio”:

O Museu Imaginário do Patrimônio é caleidoscópico. Nem tudo na memória é forjado e 
os conhecimentos especializados - de História e Arqueologia, Arquivologia e Restauração, 

22 Peter Burke, A Escola dos annales, 1929 - 1989. São Paulo: UNESP, 2003; Jacques Le Goff  e Pierre Nora, História: 
Novas Problemas, Novas Abordagens e Novos Objetos, 1998.
23 Apud  Jacques Le Goff, História e memória, 1992, p. 540.
24 Márcia Sant’Anna, A cidade-atração: a norma de preservação dos centros urbanos no Brasil dos anos 90, 2004, 
pp.29, 96.
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Urbanismo, etc - são indispensáveis; mas o que importa é que a política de preservação do 
patrimônio cultural seja coberta, de ponta a ponta, não com a triste nostalgia do passado, 
mas com o sopro colorido da vida.25

Diante da necessidade de compreensões mais amplas do patrimônio, dadas pela 

pressão da sociedade e pelo campo disciplinar da restauração (que desde a Carta de Veneza 

ampliava a noção monumento), a noção de artefatos materiais como documentos históricos 

se reforçou. O marco de sua utilização na fundamentação de tombamentos pelo Iphan foi o 

processo de Laguna-SC, de 1984, tal como proposto por Luiz Fernando Franco, arquiteto da 

instituição. O olhar para os bens imóveis como conjunto e não como somatório de edificações 

de valor arquitetônico subverteu a prática conhecida de tombamento de cidades. 

Em sua dimensão estritamente arquitetônica, o patrimônio construído do centro histórico 
de Laguna não apresenta as características de excepcionalidade normalmente adotadas 
como critério para decidir sobre a oportunidade do tombamento. (...) Cremos, não 
obstante, tratar-se de documento precioso da história urbana do país, menos como sede 
de acontecimentos notáveis e embora estes tenham sido ali assinalados - do que pela 
escolha criteriosa do sítio; pelo papel que o povoado pode desempenhar, em virtude da sua 
localização, no processo de expansão das fronteiras meridionais; e sobretudo pela forma 
urbana assumida afinal como precipitação espacial dos dois processos precedentes.26

Assim como no Condephaat, no Iphan, as moradias populares e operárias inseriram-

se nas novas possibilidades de práticas patrimoniais, servindo como paradigmas dos desafios 

da época. Os tombamentos de vilas industriais em Petrópolis, incluídas na ampliação do 

tombamento da cidade, e o tombamento da Avenida Modelo, no centro do Rio de Janeiro, 

que deu início ao Plano de Estudos “Vilas e congêneres”, são os frutos deste processo.

Bens imóveis de habitação operária tombados ou em estudo de tombamento pelo Iphan e 
Condephaat

Bem cultural Instituição 
e data do 
pedido ou do 
tombamento

Situação 
do 
pedido

Processo 

Conjunto de Habitação Coletiva denominado Avenida 
Modelo na Rua Regente Feijó, nº55, Rio de Janeiro-RJ

Iphan, 1985 Tombado 1085-T-83

Companhia Petropolitana de Tecidos - Fábrica, Vila 
Operária e Praça Dr. J.Soares M. Filho, com o respectivo 
coreto e a Igreja Matriz Cascatinha, Petrópolis-RJ - 
Conjunto Arquitetônico da Avenida Koeller

Iphan, 1981 Tombado 662-T-62

25 Ítalo Campofiorito, Op. cit., 1984, p.23.
26 Luiz Fernando Franco, “Centro Histórico de Laguna”, 1985.
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Conjunto arquitetônico remanescente da antiga Fábrica 
Cometa, situada no Meio da Serra, Petrópolis-RJ, 
Conjunto Arquitetônico da Avenida Koeller

Iphan, 1981 Tombado 662-T-62

Vila Operária da extinta Fábrica Cometa, situada na Rua 
Padre Feijó, Petrópolis-RJ, Conjunto Arquitetônico da 
Avenida Koeller

Iphan, 1981 Tombado 662-T-62

Conjunto de Habitação Operária, Goiana-PE Iphan, 1983 em estudo 1084-T-83

Vila Operária, em Fernão Velho, Maceió-AL Iphan, 1987 em estudo 1242-T-87

Vila Inglesa, São Paulo, Conjunto histórico do bairro da Luz Iphan, 2000 Tombado 1463-T-00

Vila Industrial Modernista denominada Destilaria Central, 
Rio Largo-AL

Iphan, 2010 em estudo 1589-T-10

Vila Operária no município de Delmiro Gouveia, Delmiro 
Gouveia-AL

Iphan, 1984 em estudo 1111-T-84

Vila Economizadora, São Paulo-SP Condephaat, 
1977

tombado 20213/77 

Vila Maria Zélia, São Paulo-SP Condephaat, 
1990

tombado 24268/85 

Fonte: Arquivo Central do Iphan e Condephaat, organizado por Flávia Brito do Nascimento.

“Vilas e Congêneres”: novos tombamentos, novos dilemas

Em 1979, a deputada federal Lygia Lessa Bastos, sensibilizada pelas crescentes ondas 

de demolição na cidade de Petrópolis-RJ, encaminhou Projeto de Lei nº 272/79 ao Congresso 

Nacional para o tombamento do município como “Monumento Nacional”, incluindo-se o 

patrimônio cultural e natural, e deflagrou um dos processos mais ricos de associação entre 

planejamento urbano e patrimônio cultural daqueles anos.

No Iphan, a notícia do projeto de lei não foi bem vista, dada a histórica 

recusa institucional em aceitar tombamentos do poder legislativo, pelo entendimento 

de que a preservação requer procedimentos administrativos e executivos. O então 

presidente da SPHAN/Pró-Memória, Aloísio Magalhães, negociou27 pela suspensão 

do encaminhamento da proposta em favor da criação de comissão que analisaria os 

problemas de preservação de Petrópolis e proporia soluções para o problema e bens 

culturais a serem protegidos como extensão ao tombamento existente da Av. Koeller, 

guiado por conceitos de monumentalidade arquitetônica e que não mais atendiam às 

demandas por preservação no município. Foi então promulgada portaria ministerial 

para a suspensão de todas as obras por 90 dias, período em que a comissão elaboraria a 

proposta de tombamento imediato.  

A Comissão foi instituída em junho de 1979, presidida por Alcides Rocha Miranda 

(arquiteto do Iphan e com ligações históricas com Petrópolis), e composta por Dora Alcântara 

(diretora da Divisão de Estudos de Tombamento - DET), Eurico Calvente (arquiteto do 

27 Informações fornecidas por Lia Motta, em entrevista em março de 2010.
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Iphan), Alfredo Britto (arquiteto e professor de Arquitetura no Brasil na UFRJ e autor de 

projetos e estudos sobre Petrópolis) e pela socióloga Ana Maria Amorim.28

O grupo encontrou a sociedade petropolitana assustada e, em parte, mobilizada, com 

o Conselho Municipal de Cultura trabalhando e intelectuais da cidade preocupados também 

com as alterações em bairros de origem da cidade. O depoimento de Fernanda Colagrossi, 

presidente da Associação de Amigos de Petrópolis, Patrimônio, Proteção aos Animais e Defesa 

da Ecologia - APPANDE é eloquente: 

A nossa maior preocupação é que a cidade estava sendo demolida. Quando a Sphan começou 
a fazer o levantamento do patrimônio de Petrópolis, definindo os bens que deveriam 
ser tombados, começaram a demolir a cidade a toque de caixa. Foi uma cifra brutal, o 
número de demolições. Certas pessoas não queriam sequer saber se seu imóvel tinha valor 
arquitetônico e histórico. Com medo de perderem suas propriedades, demoliram-nas e 
imediatamente as vendiam aos construtores. Foi uma verdadeira devastação.29 

Os subsídios e fundamentos para o trabalho foram fornecidos pela Fundrem - 

Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, agente 

que se mostraria fundamental ao longo do processo. Em 1978, a Fundrem havia firmado 

convênio com a Prefeitura Municipal para rever e atualizar a legislação urbanística 

petropolitana. O objetivo era adequar os regulamentos de uso e parcelamento do solo às 

novas exigências do desenvolvimento urbano de Petrópolis. Em 1979, o projeto de lei 

finalizado foi encaminhado à Câmara de Vereadores e não chegou a ser analisado, sendo 

arquivado. Todo o acervo de estudos recém-concluídos foram de imediato aproveitados pela 

Comissão do Iphan e fundamentaram as propostas elaboradas e os encaminhamentos para 

o futuro patrimônio de Petrópolis.

A pressão da comunidade organizada também se fazia perceber junto à Comissão. Em 

fevereiro de 1980, a APPANDE - Associação Petropolitana de Proteção aos Animais e Defesa 

Ecológica encaminhou ao Presidente da República, Gal. Figueiredo, o abaixo assinado com 

cerca de 5 mil assinaturas coletadas com a ajuda dos estudantes e operários, que afirmava a 

inoperância dos órgãos públicos para a preservação do patrimônio da cidade  e solicitava a 

aprovação de lei de zoneamento com instrumentos específicos de proteção ao patrimônio, 

além do cadastramento dos bens culturais, a criação de órgão de planejamento e a proteção 

imediata de edificações anteriores a 1940.30 

O primeiro relatório da Comissão do Iphan indicava a postura que seria adotada nos 

esforços para a compreensão de novos objetos para além dos consagrados de “pedra e cal”. A 

28 Portaria n.13 de 5 de junho de 1979 e Portaria n.25 de 17 de setembro de 1979. Iphan, Processo de tombamento 
n. 662-T-62, Conjunto Arquitetônico da Avenida Koeller.
29 Fundrem, Projeto Petrópolis. Planejamento e Preservação, s/d, p. 124.
30 Abaixo assinado da APPANDE de 11.02.1980. Myriam Viana Born Portella, “A sociedade civil e a preservação de 
Petrópolis”, 2009. Iphan, Processo de tombamento n. 662-T-62, Conjunto Arquitetônico da Avenida Koeller.
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ambiguidade da visão de patrimônio é evidente; sabia-se estar diante de algo novo, mas não 

se localizava exatamente o papel das ações anteriores no presente: 

Em princípio consideramos a especificidade do tombamento em apreço. Petrópolis não é 
como as cidades do ciclo do ouro, parada no tempo e limitada no espaço físico. Ela vive e 
se renova com rapidez espantosa.31

Importa dizer que quando do primeiro tombamento, em 1962, da Avenida 

Koeller, cuja origem foi a solicitação de Lourenço Lacombe para o tombamento apenas da 

casa de nº 260 na avenida, Paulo Thedim Barreto sugeriu a proteção urbano-paisagística 

de extenso conjunto compreendido por 12 ruas, praças e avenidas. Renato Soeiro, ao 

analisar o processo com a ajuda de Lucio Costa, indicou sua restrição à Avenida Koeller, 

tal como se procedeu.32 

O relatório final da Comissão do Iphan foi entregue em março de 1980 e apresentava 

diversos avanços nas concepções institucionais. Valendo-se do trabalho de planejamento 

urbano, já realizado no município, propunha entendimento da preservação pela lógica 

da ocupação urbana, em que os acidentes e recursos naturais deveriam ser levados em 

conta, bem como a identificação de quadros e situações urbanas que refletissem o Plano 

Koeller. Atendo-se ao 1º Distrito, correspondente ao plano inicial da cidade, propunha 

como critérios para preservação a observância das edificações que, mesmo à parte do plano 

urbanístico primeiro, apresentassem situação singular de escala e relação com a natureza. 

Do mesmo modo, teriam importância as edificações “que conservassem características da 

vida do imigrante” como componente da história local, os conjuntos fabris (“exemplos da 

história do desenvolvimento industrial no país”) e os elementos naturais que mantivessem 

o equilíbrio ambiental da cidade. Quanto ao projeto da deputada Lygia Lessa, propunham 

a substituição do título de “Monumento Nacional” para “Cidade Imperial” e a abolição da 

abrangência para todo o município. 

A comissão ressaltava os sérios problemas que o crescimento desordenado causava à 

cidade, e para a manutenção do caráter peculiar da cidade era fundamental: 

1. o bom relacionamento entre as edificações e a paisagem natural, premissa básica 
do Plano Koeller; 
2. características arquitetônicas de certos conjuntos ou unidades reveladoras da 
história local; 
3. atuação da comunidade local no conhecimento e defesa de seu patrimônio.33

31 Relatório das Atividades da Comissão instituída pela Portaria n.13 e n.25 de 26.11.1979. Iphan, Processo de 
tombamento n. 662-T-62, Conjunto Arquitetônico da Avenida Koeller.
32 Iphan, Processo de tombamento n. 662-T-62, Conjunto Arquitetônico da Avenida Koeller. Parecer do Conselheiro 
Paulo Santos, 15.03.1980.
33 Fundrem, Projeto Petrópolis, Planejamento e Preservação, s/d, p.105
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O documento propunha a preservação de conjuntos arquitetônicos significativos, e 

não apenas os monumentos exemplares, como caminhos e sítios dos caminhos originais do 

ciclo do ouro; a preservação de imóveis representativos da história da arquitetura em especial 

do Império e da República Velha; a preservação de imóveis com elementos arquitetônicos ou 

construtivos exemplares para a evolução dessas atividades no Brasil e a preservação de imóveis 

ou valores tradicionais da cultura.34

A primeira proposta de tombamento imediato da Comissão, em 1980, baseou-se nos 

critérios urbanísticos de ocupação tal como aparecem no Plano Koeller e indicavam diversas 

casas de personagens ilustres, como Barão do Rio Branco e de Djanira, os jardins de Glaziou, 

a floresta na vertente marítima da cidade, a arquitetura industrial e seus conjuntos residenciais 

(a Fábrica São Pedro de Alcântara e os Conjuntos industriais do Meio da Serra e Cascatinha), 

dentre outros acrescentados a posteriori pelo conselheiro relator Paulo Santos e pela técnica 

relatora Lygia Martins Costa. 

O documento final da Comissão apontava para a importância das ações da comunidade 

local na defesa de seu patrimônio, que eram o “despertar da consciência da comunidade” e 

os esforços do Iphan para apoiar tais iniciativas. Afinal, como disse Dora Alcântara, “cada 

brasileiro terá que ser condômino de seu patrimônio, sem o que tudo, mais cedo ou mais tarde 

será destruído”. O documento ressaltava que para atender às demandas comunitárias, deveria 

haver a atuação conjunta entre as esferas de patrimônio e outras entidades, notadamente, 

do planejamento. E sugere com a máxima urgência o detalhamento do projeto de lei da 

regulamentação do uso do solo, preparado pela Fundrem.35

O relatório da Comissão Iphan sugeria os tombamentos em nível federal e indicava os 

desdobramentos necessários ao endereçamento dos problemas mais amplos de patrimônio. A 

partir desse ponto, em 1980, a Fundrem restabeleceu os trabalhos no que se chamou Projeto 

Petrópolis, visando o detalhamento do Plano Diretor, a proteção e valorização do patrimônio 

histórico e a determinação das áreas de preservação permanente. O Iphan, a Flumitur, o 

Inepac e o Conselho de Cultura de Petrópolis foram convidados a participar do processo, que 

teve por pressuposto a participação e o envolvimento da comunidade, por meio das várias 

associações, sindicatos e clubes. O processo teve caráter multidisciplinar e institucional, com 

base nas metodologias de planejamento urbano e com envolvimento comunitário. 

(...) a participação da comunidade seria indispensável durante todo o desenvolvimento do 
trabalho, como forma de ampliar o conhecimento sobre a realidade do município (...), o 
que garantiria a adoção de medidas corretas e também sua aceitação.36

No que tange ao patrimônio, os trabalhos foram guiados pelo respeito à morfologia 

da cidade e às peculiaridades arquitetônicas das manifestações culturais de diferentes épocas, 

34 Idem, idbem.
35 Idem, p.109.
36 Idem, p.106.
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“identificadas em conjuntos e unidades reveladores da história local”.37 O plano inicial era 

salvaguardar através da legislação de uso do solo, sem a figura do tombamento, que foi 

aplicado nas construções isoladas e nos conjuntos urbanos fabris de interesse histórico ou 

arquitetônico. Afirmava-se que a preservação de Petrópolis via tombamento aparecia ligada 

ao planejamento urbano, cuja legislação de uso e ocupação do solo incorporava artigos de 

preservação dos ambientes considerados de interesse histórico e cultural para a comunidade.38 

Os técnicos envolvidos e coordenados pela Fundrem estavam em sintonia com os pressupostos 

de preservação, guiados pelos conceitos patrimoniais em pauta, como a já citada Declaração 

de Amsterdã, considerando o valor do ambiente e problematizando a ideia de monumento, 

tal como citado nos pressupostos de trabalho: 

- considerar o monumento “não somente como as construções isoladas de valor 
excepcional, mas também conjuntos, bairros, cidades e aldeias que apresentem interesse 
histórico e cultural.”39 

Após muitas idas e vindas provocadas por reações diversas, sendo as mais contundentes 

as da Assessoria de Planejamento da Prefeitura e do Sindicato da Construção Civil, o Decreto 

nº. 90 de 24.06.1981 que institui o Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo do Município 

37 Idem, p.68.
38 Idem, p.70.
39 Idem, p.87.

125. Ficha do Inventário Arquitetônico da 
Fundrem. 
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de Petrópolis foi aprovado tal como concluído pela Comissão Consultiva, exaltado pelos 

participantes e interessados na preservação como um sucesso. 

O plano original de preservação sem tombamento não se viabilizou na extensão 

inicialmente imaginada, dadas as condições da Prefeitura, e a responsabilidade dos 

tombamentos recaiu ao Inepac e ao Iphan. 

Ao fim e ao cabo, em junho de 1981, o Iphan tombou matérias ainda não contempladas 

nos livros do tombo, como as calhas dos rios Piabanha, Quitandinha e Palatinado, com 

afluentes, pontes e muretas, e complexos ou unidades fabris, conforme destacadas no estudo 

reconhecidos pela “importância de seu testemunho para a preservação da memória histórica e 

social do papel industrial de Petrópolis, além do seu valor arquitetônico intrínseco”.40 Ficaram 

tombadas em nível federal:

1. Companhia Petropolitana de Tecidos - Fábrica, Vila Operária e Praça Dr. J. Soares M. 
Filho com o respectivo coreto e a Igreja Matriz da Cascatinha;
2. Conjunto Arquitetônico remanescente da antiga Fábrica Cometa situada no Meio da Serra;
3. Fábrica São Pedro de Alcântara, na Rua Washigton Luiz;
4. Vila Operária da extinta Fábrica Cometa, situada na Rua Padre Feijó.41

40 Idem, p.69.
41 Notificação de tombamento n.1175. Iphan, Processo de tombamento n. 662-T-62, Conjunto Arquitetônico da 
Avenida Koeller.

126. 127. Companhia Petropolitana de Tecidos, conhecida como Cascatinha, Petrópolis-RJ, 2010.

128. 129. Casas da Vila Operária da Companhia Petropolitana de Tecidos, 2010.
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No total foram três vilas operárias que, ao representarem a memória nacional da história do 

operariado, traziam com elas novos desafios ao mundo do patrimônio. A Cascatinha, em especial, 

por ser o maior conjunto de habitações com cerca de 300 moradias, recebeu maior atenção do Iphan 

e mesmo da Fundrem nos anos seguintes. Se no contexto geral, a efetiva proteção ao patrimônio 

petropolitano esteve, em algumas situações, pautada em critérios estético-estilísticos (não sendo 

incluída na sugestão de tombamento, por exemplo, a Rua do Imperador, por ter edifícios em altura 

e prédios ecléticos),42 não se pode desconsiderar a novidade da habitação social nos livros do tombo.

O tema da habitação popular seria retomado no patrimônio federal dois anos depois, com 

o pedido de tombamento da Avenida Modelo, conjunto residencial no centro do Rio de Janeiro, 

cuja proteção foi efetivada em 1985. O pedido foi motivado pelo interesse do Presidente da então 

Sphan, Marcos Villaça, na realização de tombamentos de repercussão e apelo popular, como o 

Maracanã e as habitações populares.43 A sugestão ia ao encontro das diretrizes para a área cultural do 

Ministério da Educação e Cultura de “valorização cultural de maneira integrada, tantos os aspectos 

populares quanto os eruditos devendo ser desenvolvidos”44 e foi incorporada. Edgar Jacintho, 

arquiteto da Superintendência Regional do Rio de Janeiro, que conhecia o conjunto, encaminhou 

a proposta de tombamento da Avenida em 1983, justificando tratar-se de exemplar de expressiva 

representatividade como testemunho vivo da dinâmica urbana do final do século XIX. A qualidade 

dos materiais empregados na construção nos seus aspectos de marcenaria, serralheria e cantaria 

lhe permitia integrar o livro do tombo artístico. Ademais, construído em 1888, apresentava-se 

praticamente íntegro, “preservando a autenticidade como condição de monumento histórico”.45

42 Lia Motta, Op. cit., 2000, pp.91-92.
43 Segundo informações fornecidas pela arquiteta Helena Mendes, em maio de 2010, a quem agradeço a gentileza.
44 Informação 86/83 de Dora Alcântara em 29.8.83. Iphan, Processo de tombamento n. 1085-T-83, Conjunto de 
Habitação Coletiva denominado Avenida Modelo na Rua Regente Feijó, n.55.
45 Ofício de Edgar Jacintho da Silva ao Diretor da 6ª CR em 29.4.83. Iphan, Processo de tombamento n. 1085-T-83, 
Conjunto de Habitação Coletiva denominado Avenida Modelo na Rua Regente Feijó, n.55.

130. 131. Avenida Modelo, anos 80.
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132. 133. 134. 135. Avenida 
Modelo, 2010.

Em meio às muitas polêmicas e da necessária pressão por novos procedimentos, cujo 

exemplo clássico da historiografia do patrimônio nacional é o tombamento do terreiro da 

Casa Branca em Salvador,46 o tema da habitação social parecia mais simples, embora tivesse 

se revelado complexo. Jacintho em seu pedido externava a preocupação com a novidade e 

conforme escreveu, põe em questionamento sua conveniência como política nacional.47 Mesmo 

após tantas transformações no campo das ideias e na prática preservacionista, procedimentos 

e atribuições de valor se mostravam cristalizados. Se no caso das vilas operárias de Petrópolis a 

proteção patrimonial do Iphan fora consequência de pedidos externos e de sério movimento 

46 Os estudos feitos pela Coordenação de Referência Cultural, composta originalmente com equipes do CNRC 
incorporadas ao Iphan em 1979 ensejaram tombamentos como o Terreiro da Casa Branca, o Conjunto Arquitetônico, 
Urbanístico e Paisagístico de Monte Santo-BA e a Fábrica de Vinho de Caju Tito Silva em João Pessoa-PB. Os 
estudos não tinham como foco o uso do instrumento legal do tombamento, mas acabaram resultando em proteções 
diante de ameaças de destruição. Lia Motta, Op. cit., 2000, pp.122-125.
47 Idem.
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em seu favor, diante do qual o órgão teve que se posicionar em curto período, na Avenida 

Modelo, o espaço para questionamentos foi maior. 

A opção metodológica foi entendê-la do ponto de vista do programa arquitetônico, 

ou seja, de seu lugar na história da arquitetura brasileira e das transformações urbanas da 

virada do século XIX para o XX. Investindo-se dos saberes técnicos do arquiteto, buscou-

se seu entendimento com o conhecimento mais abrangente do “universo cultural a que 

pertence”, conforme sugeriu o relator do estudo Pedro Alcântara. Para o parecer, o arquiteto 

e professor de enorme referência para a história da arquitetura e do patrimônio nacional, 

iniciou os trabalhos com o levantamento bibliográfico e o contato com pesquisadores 

do tema. E constatou a existência de vários estudos em andamento, correspondentes 

à vastidão dos tipos arquitetônicos de habitação coletiva deste período: albergues, 

hospedarias, estalagens, cortiços, casas de cômodo, cabeças de porco, vilas e avenidas. E 

conclui que “dada a complexidade do problema” deveria ser criado grupo de trabalho para 

estudar o assunto nos seus aspectos econômicos, sociais, urbanísticos e arquitetônicos. 

E discorre com itemização detalhada das variações que todos esses aspectos poderiam 

assumir no caso da habitação social, sejam tipológicas, da propriedade, da destinação, 

da ocupação atual, da forma urbana, do tratamento arquitetônico, da localização e da 

compartimentação interna.48

48 Informação 81/83 de Antônio Pedro de Alcântara de 24.8.83. Iphan, Processo de tombamento n. 1085-T-83, 
Conjunto de Habitação Coletiva denominado Avenida Modelo na Rua Regente Feijó, n.55.

136. 137. Levantamento da Avenida Modelo à época do tombamento.
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Acatada a sugestão, o grupo de estudos “Vilas e Congêneres” foi criado na Divisão 

de Tombamento e Conservação, cuja coordenação do Setor de Tombamento cabia à 

Professora Dora Alcântara. Sua justificativa primeira vinha da premência de se colocar o tema 

nacionalmente, já que isolada de um conjunto mais amplo, não haveria possibilidade de juízo 

de valor da Avenida Modelo. Seus objetivos eram:

 - Estudar as vilas e programas congêneres a fim de formar quadros comparativos de 
exemplares e estabelecer critérios mais adequados à preservação desses programas que 
envolvam problema social particularmente delicado; pretende-se ainda estimular os 
moradores a participarem na preservação de seu patrimônio. 
- Obter experiência de trabalho multidisciplinar.49 

A perspectiva do nacional e de sua unidade via edificações permanecia presente, guiando 

as justificavas seletivas.50 Reforçou a importância da criação do grupo o pedido de tombamento 

das Vilas Operárias de Delmiro Gouveia (também conhecida por Pedra) e Fernão Velho, feito pelo 

Deputado Federal Albérico Correia que chegaram ao Iphan em julho de 1983. Localizadas no 

interior eram vilas construídas para trabalhadores das indústrias ali situadas que estavam em franco 

processo de decadência, ameaçadas de desaparecimento. Dora Alcântara reforça a emergência do 

tema e as dificuldades para tratar de objetos dessa natureza, sugerindo o aprofundamento dos 

conhecimentos arquitetônicos e sociológicos das edificações e de seus moradores. 

Se a professora afirmava que era oportuna a preservação das “manifestações culturais 

populares”, sobretudo se havia a pretensão de guardar um “quadro mais completo, mais fiel, 

49 Iphan, Processo de tombamento n. 1085-T-83, Conjunto de Habitação Coletiva denominado Avenida Modelo na 
Rua Regente Feijó, n.55.
50 Informação 86/83 de Dora Alcântara em 29.8.83. O estabelecimento de grupos de pesquisa sobre os novos 
programas em pauta, era uma prática institucional daqueles anos, tendo-se estudado teatros, estádios, caixas d’água, 
entre outros. Márcia Chuva, Op. cit., 2008, p. 39. Iphan, Processo de tombamento n. 1085-T-83, Conjunto de 
Habitação Coletiva denominado Avenida Modelo na Rua Regente Feijó, n.55.

138. 139. Capa e página interna 
no Primeiro Relatório do Projeto 
“Vilas e Congêneres”.
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dos períodos da história arquitetônica”, por outro lado, as preocupações vinham do caráter 

da ocupação. Haveria a conveniência do tombamento para tal camada da população? Estaria 

se criando um efetivo benefício? Nas suas palavras: “o ônus que lhe advirá dessa medida de 

proteção poderá ser excessivamente pesado”.51

 E, mais, estariam os arquitetos aptos a lidarem com tal situação? Eram os 

questionamentos postos diante do novo programa e da crescente demanda comunitária para 

integrar-se ao universo patrimonial. As hesitações originaram-se também do fato de que o 

pedido partiu do arquiteto do Iphan e não dos moradores do conjunto. A preocupação com 

o papel assumido pelas comunidades era evidente. Vale a longa citação: 

É sabido que nos últimos anos o conceito de tombamento tem evoluído muito junto 
às comunidades, principalmente depois da expansão das associações de bairro, através 
da criação de um grande número de novas entidades. Preocupados, via de regra, com 
a preservação e melhoria da qualidade de vida nos seus bairros, essas associações 
têm pressionado bastante os moradores da área que habitam. Tal postura, muito 
embora facilite o trabalho de preservação e conservação dos monumentos históricos, 
dando aos mesmos uma dimensão sócio-cultural até então bem mais restrita, carece 
de melhor esclarecimento e divulgação por parte das instituições responsáveis por essa 
área, a fim de que a atuação dessas comunidades se direcione para a valorização 
da cultura brasileira num sentido mais amplo, e não somente no âmbito de cada 
comunidade isoladamente.52

Mas as respostas do projeto “Vilas e Congêneres” instituído para estudar as habitações 

populares em todo Brasil não confirmaram as dúvidas. O seu desenrolar revela a seriedade 

metodológica do tratamento do tema, indo da pesquisa processual e histórica específica 

do conjunto (como dados da construção, proprietários) às informações mais gerais sobre a 

história da cidade e do urbanismo.  Como abordagem arquitetônica seu rigor impressiona, dos 

aspectos construtivos e estilísticos, ao detalhamento dos problemas, buscou-se a compreensão 

a mais completa possível do bem tombado.53

A primeira medida foi uma circular a todas as regionais informando do levantamento 

e estudo de vilas no Brasil e solicitando informações dos exemplares mais significativos.54 

Ao pedir também dados de natureza sociológica, reafirmam as convicções anteriormente 

expressas, advindas da “certa complexidade” dessa preservação, pois:

51 Informação 86/83 de Dora Alcântara em 29.8.83. Iphan, Processo de tombamento n. 1085-T-83, Conjunto de 
Habitação Coletiva denominado Avenida Modelo na Rua Regente Feijó, n.55.
52 Iphan, Vilas Brasileiras, primeiras etapas do trabalho, volume 1, out. 1984.
53 Idem. Iphan, Projeto Vilas e Congêneres, Relatório final sobre o Estudo de Caso: Avenida Modelo, dez 1986.
54 Em âmbito regional já havia sido enviado o pedido de reconhecimento ao Iphan da Vila Delmiro Gouveia e 
Goiana, ambas em Pernambuco, que seguem com processos inconclusos. Não se tem conhecimento das respostas 
das outras regionais, mas infere-se pequena, dada a ausência de outros exemplares nos livros de tombo.



193

Ela atingirá uma camada da população, cuja linguagem não nos é suficientemente 
familiar, para que nos sintamos seguros de estarmos criando um benefício para ela, 
com o tombamento.55

 A proposta não era estritamente arquitetônica, mas sim multidisciplinar, envolvendo 

sociólogos, historiadores e arquitetos. Seu primeiro produto foi o Estudo de Caso da Avenida 

Modelo, coordenado por Dora Alcântara, com a participação de Helena Mendes (arquiteta do 

Iphan), Márcia Chuva e Roberto Maldos (estagiários de história no Iphan). Nas suas primeiras 

etapas foram realizados levantamentos arquitetônicos e históricos da Vila e de sua relação 

com a cidade do Rio de Janeiro e os contextos imediatos do centro e da Rua Regente Feijó, 

onde se localiza. Para o relatório final contou-se com colaborações externas, notadamente os 

esperados estudos sociológicos. Uma gama de consultores foi acionada, como Eulália Lobo e 

Francisco Carlos Elia, historiadores que forneceram dados gerais, Peter Fry, antropólogo que 

elaborou o questionário aos moradores e os arquitetos Alfredo Britto, Lilian Vaz, Marcelo 

Vasconcelos e Paula Albernaz, estudiosos do assunto. 

No que se refere aos tipos arquitetônicos (no meio urbano: vilas operárias, militares 

e avenidas; no meio rural: vilas operárias e agrícolas) concluiu tratar-se de exemplares de 

grande relevância no desenvolvimento urbano brasileiro e na história das moradias populares 

no Brasil. Quanto à Avenida Modelo, o exaustivo levantamento de cada unidade habitacional 

feito por Maria Paula Albernaz seguido da proposta de restauração, indicou o estado de 

conservação das residências e os principais problemas de conservação. 

As conclusões do estudo sociológico foram reveladoras das acepções iniciais da equipe 

e da capacidade de articulação da comunidade diante do tombamento. O sociólogo Sérgio 

Gil Marques dos Santos, autor do estudo, iniciou constatando o pequeno envolvimento de 

profissionais de Ciências Sociais com patrimônio, o que deveria aumentar dado o crescente 

interesse das comunidades pelo tema. Segundo o levantamento, o único trabalho até o 

momento realizado era o na Capela de São Miguel Paulista,56 em São Paulo, citando ainda o 

processo do Catumbi de luta comunitária pela manutenção do bairro no Rio de Janeiro, no 

qual esteve envolvido o arquiteto Carlos Nelson.

Com relação à Avenida Modelo, a primeira conclusão, respaldada em teorias de 

sociólogos como Robert Redfield e Cliford Geertz sobre o que seria uma comunidade, foi a 

de que ela não constituía como tal. Os moradores não estavam articulados em prol de causas, 

não compartilhavam aspectos importantes, como religião ou propriedade. Se no início 

do trabalho mostraram-se reticentes, com o desenrolar dos estudos, passaram a receber os 

pesquisadores com afetividade. Mas o dado que surpreendeu o pesquisador foi o que pouco a 

pouco, os moradores foram se articulando: 

55 Circular n.18/84 de 24.1.84 de Dora Alcântara aos Diretores Regionais. Iphan, Processo de tombamento n. 1085-
T-83, Conjunto de Habitação Coletiva denominado Avenida Modelo na Rua Regente Feijó, n.55.
56 Sobre a Capela de São Miguel ver Antônio Augusto Arantes, “Revitalização da Capela de São Miguel Paulista”, 1984.
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A vila ficou mais limpa, sem o aspecto de cortiço que se via no início. As mazelas 
foram empurradas e ocultas para os bastidores e o espetáculo que foi ao proscênio saltou 
paulatinamente de qualidade.57

Tal fato se devia à importância que julgavam ter adquirido com o status de 

patrimônio nacional brasileiro. Pelos dados coletados a hipótese inicial do trabalho de 

“completa ignorância” dos habitantes das noções de tombamento, patrimônio histórico e 

restauração foi refutada. Todos tinham conhecimento dessas noções, ainda que rudimentares 

e do senso comum. E o sociólogo concluiu o relato afirmando da correta iniciativa quanto 

à preservação por parte do Iphan, seguida da intenção de ouvir os moradores e fazê-los 

partícipes da restauração. 

Pelo fato mesmo já observado e descrito anteriormente que o comportamento dos moradores 
já tem apresentado sinais de mudança a partir de sua presença, a SPHAN deve continuar 
atuando na área, estimulando uma formação comunitária que se encontra embrionária. 58

E se pairavam dúvidas quanto à pertinência do tombamento para as “classes menos 

favorecidas”, elas foram firmemente refutadas pela investigação sociológica. Essa mostrou a 

força e a capacidade de articulação dos moradores, na mesma medida da força do sentido 

do tombamento, tão arduamente defendido no âmbito institucional desde os anos 30. 

Possivelmente o que não se esperava era a apropriação de seu sentido fora do controle técnico, 

pressionando e elaborando novas demandas ao Iphan.

O segundo estudo do projeto “Vilas e Congêneres” foi a Vila Operária da 

Cascatinha, já tombada pelo Iphan no processo de Petrópolis e objeto de interesse e 

trabalho da Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana - Fundrem. 

A Cascatinha foi escolhida por apresentar questões diferentes da Avenida Modelo, com 

escala ampliada, com moradores proprietários das residências (após a falência da fábrica os 

moradores tomaram as casas como pagamento das dívidas trabalhistas) e situando-se fora 

da cidade do Rio de Janeiro. O primeiro contato com os moradores foi pouco receptivo, 

com questionamentos sobre o sentido do tombamento e da atuação do Iphan até o 

momento, já que após a proteção pouco havia feito em favor das moradias. A política do 

órgão, segundo constata o estudo, havia sido “eminentemente repressiva”, visando conter 

as francas demolições em curso. Para reverter tal situação e delinear a política consequente 

para a área, o Iphan aproximou-se do conjunto, cuja grandeza de questões já havia sido 

detalhada pelo arquiteto de Fundrem Temer Neder em competente trabalho de conclusão 

para o IV Curso de Especialização em Conservação e Restauração de Monumentos e Sítios 

Históricos, CECRE, em 1981 e 1982.59 

57 Iphan, Projeto Vilas e Congêneres, Relatório final sobre o Estudo de Caso: Avenida Modelo, dez 1986, p.11.
58 Idem, ibdem.
59 Fundrem, Cascatinha: recuperação e revitalização, 1986. 



195

Segundo o relatório do estudo do Iphan, uma das complexidades da atuação na 

Cascatinha vinha da ordem da atribuição de valor. Como a maioria dos moradores já não 

guardava relação com a fábrica, eram “forasteiros”, não havia a construção de laços afetivos 

com o espaço, criando o impasse quanto ao sentido da atuação do órgão. Os moradores 

sem vínculos com o lugar tendiam a recusar a atuação do Iphan por visarem à valorização 

dos seus imóveis com reformas e acréscimos que os tornassem mais rentáveis ao mercado 

imobiliário. Já os moradores mais antigos, após anos de intensa normatização pela fábrica, 

recusavam-se a aceitar determinações de preservação por retomarem o processo negativo 

vivenciado anteriormente. 

As dificuldades enfrentadas pelo Iphan foram de pronto estabelecidas pela relação 

tensa e heterogênea imposta pelos moradores, alguns favoráveis e outros contrários ao 

tombamento. Percebeu-se que sem a colaboração estreita dos moradores não seria possível 

o trabalho de preservação. Os esforços do grupo de trabalho focaram-se na construção de 

relações produtivas com os moradores que permitissem o aprofundamento do conhecimento 

das edificações nos seus aspectos sociais e físicos, cujos detalhamentos foram feitos pela 

arquiteta Maria Paula Albernaz, contratada pelo Iphan. 

140. Capa do Trabalho Final de Temer Neder sobre 
a Cascatinha apresentado ao CECRE em 1982 e 
publicado pela Fundrem. 

141. Levantamento de Paula Albernaz de casa 
da Vila Operária da Cascatinha.
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As dificuldades dos moradores com as edificações, principalmente os de baixa renda, 

chamava a atenção, para as quais se buscou justificativas inclusive históricas:

(...) os moradores de baixa renda e com vínculo antigo ao local, após terem sofrido um 
intenso processo de socialização por parte da fábrica, recusar-se-iam a aceitar as normas 
de harmonização determinadas pela SPHAN na medida em que tal procedimento retoma 
este processo e impede tentativas de individualização e diferenciação social.60

Em 1988, o Iphan publicou a “Carta ao Conjunto Fabril da Cascatinha”,61 

que conforme Fernando Burmeister, diretor da regional do Rio de Janeiro, atendia às 

recomendações do Icomos e da UNESCO sobre o papel imprescindível dos habitantes de 

núcleos históricos no compromisso de preservação. Inserido no projeto “Carta aos Núcleos 

Históricos”, cuja primeira edição fora em 1983 na Vila Boa de Goiás, a carta à Cascatinha era a 

aproximação explícita com os moradores, provavelmente diante das dificuldades apresentadas 

anteriormente. A carta apresentava as razões do tombamento, uma breve história do conjunto, 

o conjunto de leis incidentes, os efeitos do tombamento e as dificuldades de verbas por que 

passava o SPHAN/Pró-Memória. O documento apresentava as responsabilidades de cada 

instituição envolvida com o conjunto fabril e chamava a comunidade, já organizada em oito 

associações, a discutir o presente e identificar em conjunto o que pretendiam para o futuro. 

O atendimento às demandas da habitação popular ou social no Iphan não se estendeu 

para além de Cascatinha e da Avenida Modelo e ações de preservação em ambos os casos ficaram 

aquém das expectativas do começo tão promissor dos trabalhos. Outros pedidos de proteção de 

60 SPHAN-FNPM, Projeto de pesquisa: Vilas e Congêneres. Estudo de caso da Vila Operária da antiga Companhia 
Petropolitana da Cascatinha-Petrópolis-RJ, 1987, p.10.
61 Iphan, Carta ao Conjunto Fabril da Cascatinha, 1988.

142. 143. Capa e página interna da “Carta ao Conjunto Fabril da Cascatinha”.



197

vilas residenciais chegaram ao instituto, mas a desarticulação política dos anos Collor levou à 

interrupção do programa de estudo de “Vilas e Congêneres”.62 A mudança radical nas políticas 

patrimoniais nos anos 90 excluiu ou dificultou a possibilidade de tombamentos a partir da 

estruturação processual ou histórica das cidades, que só voltaria a se ver a partir da segunda 

metade dos anos 2000, com a ampliação das proteções jurídicas em instância federal. A seriedade, 

profundidade e sensibilidade com que foram abordadas as habitações populares da Cascatinha 

e Avenida Modelo, no intuito de viabilizar a gestão e questionar as práticas institucionais, não 

tornaram a acontecer e outros pedidos de tombamento permanecem em aberto.  

As solicitações de tombamento das vilas de Delmiro Gouveia e Fernão Velho, 

em Alagoas, e Goiana, em Pernambuco, foram feitas fundamentadas na importância das 

mesmas na história do processo de industrialização no Brasil. O pedido foi inicialmente 

bem acolhido no Iphan que, conforme Dora Alcântara, estava se preparando para lidar com 

novos programas e objetos arquitetônicos advindos das camadas populares. A impressão do 

conjunto arquitetônico de Delmiro Gouveia, à época, era de que:

(...) permanece como documento daquela iniciativa pioneira, seja modesto em sua 
linguagem arquitetônica, parece-nos expressivo pela conjugação dos diferentes programas 
que atendiam às atividades daquele empreendimento.63

Diante disso, a fábrica e a vila de Delmiro Gouveia, também conhecida por Pedra,64 recebeu 

estudos em caráter preliminar, que não foram adiante. Em março de 1988, o arquiteto Mário Aloísio 

Barreto Melo, avaliando os bens culturais do estado de Alagoas, pronunciou-se contrariamente ao 

tombamento da vila diante da sua descaracterização, mas o processo permaneceu em aberto, tal 

como os processos de Fernão Velho e o Conjunto Habitacional Operário em Goiana-PE.65 

62 Informações de Helena Mendes fornecidas à autora.
63 Iphan, Processo de tombamento n. 1111-T-84, Vila Operária no município de Delmiro Gouveia, Delmiro Gouveia-
AL.
64 Sobre Delmiro Gouveia vero livro de Telma de Barros Correia, Pedra: plano e cotidiano operário no sertão, 1998.
65 Iphan, Processo de tombamento n. 1084-T-83, Conjunto de Habitação Operária, Goiana-PE; Iphan, Processo de 
tombamento n. 1242-T-87, Vila Operária, em Fernão Velho, Maceió-AL. 

144. 145. Vila Operária de Delmiro Gouveia, s/d.
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O Iphan retomou os estudos de habitação operária em 2009, com a abertura do 

processo de tombamento da Vila Industrial Modernista da Destilaria Central, em Rio Largo, 

Alagoas. O trabalho foi iniciado por iniciativa da Superintendência Regional do Iphan 

naquele Estado, fundamentado nos valores de excepcionalidade estética, técnica e social da 

vila, distintos das demais vilas industriais da região, como Delmiro Gouveia e Fernão Velho. 

Manifesta-se a presente, pelo fato da vila possuir conjunto considerável e ainda original 
de edifícios modernistas implantados seguindo uma proposta urbana bem definida num 
zoneamento típico de uma vila industrial, porém, sob o envoltório do pensamento Moderno, 
sendo exemplar raro e singular na história da arquitetura brasileira.66

Ao destacar-se no conjunto das demais vilas operárias no País, a Vila de Rio Largo 

tinha, de saída, elementos estéticos que a poderiam qualificar como patrimônio da nação, 

conforme o estudo para tombamento, lançando-se mão da prática consagrada no Iphan de 

fundamentação na excepcionalidade:

(...) é na fisionomia artística que a Vila Operária da DEC inova. As demais vilas alagoanas 
apresentaram sempre uma composição conservadora, mais ligada a posturas construtivas 
coloniais. (...) A Vila da DEC (...) foi pensada como uma proposta de habitação inovadora, 
produto de um programa de governo, que refletia o desejo de renovação não apenas na 
concepção, mas também na execução, embora mantendo a mesma intenção ideológica que 
permeou, por anos, esse tipo de moradia operária.67 

Construída na década de 40, pelo projeto do Instituto do Açúcar e o Álcool - IAA de 

criação de destilarias centrais em todo Brasil, a destilaria de Alagoas foi idealizada contando 

com moradias para os trabalhadores com serviços necessários à autossuficiência da população 

(comércio, clubes, cinema, escola, creche, posto de saúde), conforme o planejamento dos 

66 Ofício de Mario A. Barreto de solicitação de tombamento da Vila Industrial Modernista em Rio Largo-AL. Iphan, 
Processo de tombamento n. 1589-T-10, Vila Industrial Modernista denominada Destilaria Central Rio Largo, AL.
67 Iphan, Processo de tombamento n. 1589-T-10, Vila Industrial Modernista denominada Destilaria Central Rio 
Largo, AL.

146. 147. Equipamento e residência da Vila de Rio Largo, Alagoas.
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engenheiros do IAA. Inauguradas em 1961, a destilaria e as 50 casas foram construídas 

segundo os princípios da arquitetura moderna, nesse momento já muito divulgada e com 

sucesso internacional. Segundo o estudo para tombamento, diferentemente das demais vilas 

operárias da região, a vila foi concebida de maneira bastante inovadora nos seus aspectos 

formais, distanciando-se dos modelos arquitetônicos tradicionais que marcavam as tipologias 

das vilas residenciais, com casas de porta e janela, geralmente em meia morada com varanda 

frontal. As casas e os equipamentos coletivos têm feições da arquitetura moderna brasileira, 

com limpeza formal e detalhes típicos com telhado em borboleta e brises.68 

Na proposta de proteção à Vila de Rio Largo uniram-se de modo muito singular os 

interesses de preservação da arquitetura moderna e do patrimônio industrial. Por ser exemplar 

da divulgação e apropriação do movimento moderno no Brasil e por representar a riqueza 

e variedade dos processos industriais, a Destilaria se singulariza como objeto da cultura 

arquitetônica, e, por isso merecedora de atenção nacional. 

O inventário de tombamento da Destilaria de Rio Largo beneficiou-se duplamente de 

interesses mais gerais do patrimônio industrial e especificamente da política de patrimônio do 

Iphan dos anos 2000. O patrimônio industrial foi um dos desdobramentos do alargamento 

dos conceitos de preservação que ocorreram nos anos 60, quando alguns estudiosos 

começaram a estudar os bens da industrialização, identificando seu caráter histórico, 

documental e paisagístico.69 No Brasil, o interesse pelo tema da herança arquitetônica do 

processo de industrialização criou vulto e tem aumentado intensamente com a criação do 

Comitê Brasileiro de Preservação do Patrimônio Industrial – TICCIH Brasil, em 2003, com 

a realização de diversas pesquisas acadêmicas e com o envolvimento do Iphan na preservação 

do patrimônio ferroviário após a promulgação da lei n˚.11.483/200770 com realização de 

inventários em todo o país. 

Alguns pesquisadores têm se debruçado sobre o assunto com foco particular nas 

formas de morar produzidas pelas indústrias, como as vilas residenciais71 de núcleos fabris 

açucareiros, estudadas por Gabriela Campagnol, em tese de doutorado, nos seus aspectos 

de preservação, mostrando como a desativação das fábricas, a reestruturação industrial e o 

68 Idem.
69 Manoela Rufinoni, Preservação e restauro urbano, 2009, p.140; Beatriz M. Kühl, “Questões teóricas relativas à 
preservação da arquitetura industrial”, Desígnio, mar. 2004.
70 Após a extinção da Rede Ferroviária Federal S/A Iphan teve a responsabilidade de cuidar dos bens da rede aos 
quais fossem atribuídos valor artístico, histórico e cultural, bem como zelar por sua guarda e manutenção.
71 Telma de Barros Correia do Instituto de Arquitetura da USP, responsável pela pesquisa “Vilas e Núcleos Fabris, 
1811-2000”, vem investigando as formas e o significado dos núcleos operários no campo no Brasil. Telma de Barros 
Correia, “Patrimônio Industrial e Agroindustrial no Brasil: a forma e a arquitetura dos conjuntos residenciais”, 2010. 
Podemos citar outros trabalhos de interesse: Inventário das vilas operárias de Campinas (1930-1960), Coordenadoria 
Setorial do Patrimônio Cultural da Prefeitura Municipal de Campinas/ Universidade Estadual de Campinas; Berna 
Bruit Valderrama e Melissa Ramos da Silva Oliveira, “Novos usos e significados das vilas operárias da antiga fábrica 
Brasital”, 2008; Mary Helle Moda Balleiras, Indústria e habitação: arquitetura fabril no interior de São Paulo, 2003; 
Gabriela Campagnol, Assentamentos agroindustriais. O espaço da habitação em usinas de açúcar, 2005; Bruno 
Bonesso Vitorino, Patrimônio ameaçado: os grupos residenciais construídos até 1930 no Brás, Mooca e Belém, 2008; 
Denise Fernandes Geribello, Habitar o patrimônio cultural: ocaso do ramal ferroviário Anhumas-Jaguariúna, 2011.
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desmonte dos núcleos fabris açucareiros têm afetado profundamente a dinâmica cotidiana 

dos operários e a relação com a moradia, causando o progressivo abandono e degradação dos 

espaços residenciais que eram parte integrante do sistema industrial.72 Os estudos têm sido 

acompanhados por alguns tombamentos municipais ou estaduais, como é a Vila Industrial de 

Campinas, construída no início do século XX para funcionários da Mogiana, protegida em 

1994, pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico e Cultural de Campinas (Condepacc), 

e a Vila Operária e Antiga Fábrica de Tecidos de Marzagão no município de Sabará-MG, 

tombada pelo IEPHA-MG.73

No início dos anos 80, os profusos estudos acadêmicos sobre habitação social e história 

do operariado ajudaram a justificar algumas das políticas de patrimônio cultural. A busca 

por novos objetos e metodologias encontrou na história social e da cidade possibilidades de 

fundamentação para tombamentos, sendo as vilas e as habitações operárias estudadas nesse 

capítulo, exemplo importante. A proximidade das esferas de produção intelectual e dessas 

com a sociedade brasileira que passava por transformações políticas essenciais, pôde viabilizar 

novas práticas. A ampliação do campo patrimonial induzida pelas mudanças internas nos 

órgãos de preservação e pelas necessárias interações com a sociedade ou com as comunidades 

levou a políticas de patrimônio cultural que se viam diferentes da ortodoxia estabelecida. 

A fortuna crítica das habitações operárias no Brasil, na primeira metade do século XX, 

e suas interações com o campo da preservação foram mais alentadas do que serão as formas 

de morar da Era Vargas e dos anos Dutra. Mesmo arrefecendo nos anos 90, os estudos sobre 

habitação operária seguiram produzindo livros, dissertações e teses, inclusive expandindo 

cronologicamente seus objetos. Apesar dos impasses historiográficos da arquitetura brasileira 

nas suas relações com os arquitetos modernos, pelos inúmeros estudos monográficos sobre 

arquitetos, cidades, grupos ou obras realizados desde os anos 80, percebe-se e reconhece-se a 

multiplicidade de expressões e de realizações, inclusive as de habitação social. A invisibilidade 

dos conjuntos residenciais nas políticas de patrimônio cultural, as tensões pela atribuição de 

valor e os argumentos técnicos e arquitetônicos elaborados em seu favor, as pesquisas realizadas 

e a história dos tombamentos de conjuntos no Brasil, sua articulação com o planejamento 

urbano e com a historiografia diante da trajetória do patrimônio nacional recente são temas 

que passaremos a comentar no capítulo a seguir. 

72 Gabriela Campagnol, Usinas de açúcar: habitação e patrimônio industrial, 2008.
73 Carolina Cantarino, “Vilas Industriais: patrimônio ameaçado”, Revista Eletrônica do Iphan, mar/abr 2006; Rodrigo 
Pletikoszits de Ávila, Trabalho, memórias e preservação patrimonial na Vila de Marzagão (Sabará-MG), 2008.
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Conjuntos residenciais, impasses de historiografia e de patrimônio

Yves Bruand encerra a Introdução ao livro “Arquitetura Contemporânea no Brasil”, 

texto chave na construção e consolidação de dada versão interpretativa da arquitetura 

nacional,1 sistematizando a produção que trata de mostrar nas páginas seguintes:

As principais características da arquitetura brasileira no século XX, todas elas 
decorrentes das condições históricas vigentes no país na época, são então as seguintes: 
predominância da arquitetura urbana, ausência quase total de preocupações 
sociais, importância fundamental dos edifícios públicos, prioridade às realizações de 
prestígio, preocupação com a personalização e com o aparato formal, nítido desejo 
de conceber uma arquitetura atual, voltada para o futuro mas sem desprezar os 
valores do passado, conflitos e tentativas de conciliação entre, de um lado, o apelo 
revolucionário e ao apego à tradição, e, de outro, a sedução por tudo que é estrangeiro 
e o orgulho nacional.2

Dentre as características que o historiador enumera, destacamos “a ausência quase 

total de preocupações sociais”, que será particularmente cara à constituição da historiografia 

da arquitetura brasileira, estando em pauta a relação entre funcionalidade e formalismo 

e sua ocorrência nos exemplares aqui construídos. Repetidamente levantou-se o debate 

sobre se teriam estado os arquitetos modernos brasileiros à margem de tema tão central do 

pensamento e das realizações além-mar, como se colocou no CIAM de 1929, realizado em 

Frankfurt e dedicado à habitação mínima. A posição de Bruand é clara: a única e louvável 

exceção são os Conjuntos Residenciais do Pedregulho e da Gávea, projetados por Affonso 

Eduardo Reidy, o mais corbusiano dos arquitetos vinculados ao moderno.3 

A história da construção da habitação social brasileira dos anos 30 a 60 padeceu de 

atenção em meio às imbricadas tessituras narrativas historiográficas nacionais. Os autores 

consagrados4 referem-se aos projetos de maior repercussão como o Conjunto Residencial 

1 Carlos Martins, “Hay algo de irracional...”, 1999; Nelci Tinem, O alvo do olhar estrangeiro: o Brasil na historiografia da 
arquitetura moderna, 2006.
2 Yves Bruand, Arquitetura contemporânea no Brasil, 1991, p. 29. Grifos meus.
3 Idem, p.223 e 375.
4 Yves Bruand, Op. cit., 1991; Henrique Mindlin, Arquitetura moderna no Brasil, 1999.

Morar moderno, lembranças e esquecimentos6.
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do Pedregulho e não os veem como pertencentes à concepção maior de habitação e 

interligados ao projeto nacional de modernização. 

Na construção historiográfica da arquitetura brasileira do século XX, as relações entre 

movimento moderno e habitação de interesse social foram progressivamente apartadas. No 

processo narrativo em que Niemeyer foi o principal protagonista, confundindo-se ele mesmo 

com a institucionalização da arquitetura, houve o detrimento da vasta produção em todo 

território nacional de diversos autores. Na sucessão de arquiteturas e arquitetos teriam sido 

excluídos, ou, ao menos, não inseridos na trama, a produção escolar e a habitação social.5 

Ainda que na tessitura da história da arquitetura brasileira a habitação social não 

tenha sido destacada, uma rápida verificação dos livros de Goodwin e Mindlin, ambos 

decisivos na divulgação e concatenação da narrativa, encontrará os conjuntos residenciais de 

Realengo e Vila Guiomar, de Carlos Frederico Ferreira, e o conjunto residencial de Paquetá, 

de Francisco Bolonha. Foram dados a conhecer, mas não ganharam sentido na plêiade de 

arquitetos, eventos, programas e arquiteturas aos quais se ensejou valor histórico. Neste 

sentido, é importante a observação de Martins que aponta a necessidade de se entender a 

história e a crítica como elementos que se agregam à obra, capazes mesmo de reconstituí-la 

por sua inserção em uma trama que a recoloca e reconverte.6 

Com o aumento dos estudos acadêmicos sobre a arquitetura moderna desde os anos 

80 e a progressiva construção de sua memória, tal como procuramos discorrer no Capítulo 3, 

os conjuntos pouco a pouco ganharam nova inserção historiográfica.7 Como bem observou o 

autor grego Tournikiotis, a história é ela mesma construtora das visões e versões da arquitetura, 

5 Carlos Martins, “Hay algo de irracional...”, 1999.
6 Idem, p.9.
7 O livro de Nabil Bonduki, Origens da habitação social no Brasil, 1998 e as dissertações de mestrado defendidas na Escola 
de Engenharia de São Carlos da USP têm papel central nesse movimento. 

148. 149. Página de “Brazil Builds” com o Conjunto Residencial do Realengo e página do livro de 
Henrique Mindlin com a Escola do Conjunto Residencial de Vila Guiomar de Carlos Frederico Ferreira.
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sendo constantes as reescritas e reinserções de objetos. Em seu estudo sobre a historiografia 

da arquitetura moderna mostrou como cada um dos autores que escreveram livros sobre o 

assunto buscou dar sentido à história a partir da eleição de justificativas e arquitetos. Se na 

primeira geração dos historiadores da arte de Pevsner, Kaufmann e Giedion havia um discurso 

operativo comum destinado a provar a legitimidade histórica do movimento moderno, cada 

qual ofereceu diferentes genealogias. Para Tournikiotis, não há nem fatos, nem arquitetura, 

apenas narrativas. O que importa, então, não é a diferença entre nomes, fatos e projetos de 

uma e outra história e a sua autenticidade, mas a diferença entre os textos. Não há história 

verdadeira, ou mesmo a História da arquitetura moderna.

A importância reside na urdidura dos próprios textos históricos - é aquilo que verdadeiramente 
revela (no sentido fotográfico) a trama ou o enredo das histórias sucessivas.  Portanto, 
também revela as diferenças entre os discursos enunciados pelos historiadores, e projeta a 
interpretação do passado na arquitetura do presente - ou, melhor ainda, na arquitetura 
que deveria acontecer nos anos vindouros. Há muitas histórias da arquitetura moderna, 
mas nenhuma (...) descreve o campo real em sua completude. Nenhuma é verdadeira, 
nenhuma é a História da arquitetura moderna, e nenhuma pode ser.8  

Não se trata, portanto, de buscar esta ou aquela versão, de mostrar por meio das 

evidências da história da arquitetura o quão este e outro arquiteto estiveram envolvidos com 

dado tema ou programa. Mas de apresentar a construção dos sentidos da habitação social no 

âmbito da história da arquitetura nacional e seus desdobramentos no campo do patrimônio 

cultural. A quase inexistência de bens culturais de habitação social modernos brasileiros 

protegidos por lei liga-se aos dilemas do patrimônio local e da sua íntima relação com a 

arquitetura moderna e com os sentidos dados pela escrita da história.

Pudemos constatar que os conjuntos residenciais de cunho moderno no Brasil, embora 

apareçam no texto inaugural de Goodwin, não foram investidos de sentido maior na narrativa 

historiográfica. Portanto, quando Max Bill estrutura suas críticas, era como se Realengo, Vila 

Guiomar, Olaria, entre outros, não tivessem existido. E quando Bruand, com segurança, afirma 

que pouco ou nada se realizou sobre o tema no Brasil, além das obras Reidy (fazendo breve menção 

a Artigas), espalha a convicção de que, com efeito, os temas do habitar, embora lembrando 

serem muito importantes para o Brasil, não foram, e nem poderiam ter sido, endereçados pelos 

modernistas nacionais, já que estavam restritos pelo contexto cultural e econômico.

Por outro lado, exaltado por ser a síntese do moderno nacional, o Pedregulho consagrou-

se como monumento ao lado do Ministério da Educação e Saúde e do Conjunto da Pampulha. 

Teria servido, talvez, a inúmeras discussões acerca da própria natureza do moderno nacional, 

como função social e formalismo ou caráter local e internacional. Imerso no unívoco debate e 

na narrativa operativa da história da arquitetura brasileira, o monumento não foi dissonante 

8 Panayotis Tournikiotis, The historiography of  modern architecture, 1999, p. 237.
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naquilo que se elegeu como singular. Tornou-se simbólico, único, no que a arquitetura nacional 

não teria tido como preocupações centrais, mas exemplo naquilo que nos singularizava. 

A particular atenção da história da arquitetura brasileira ao Pedregulho não foi correspondida 

pelo mundo patrimonial. Os exemplares mais “ilustres” e autorais da produção moderna nacional 

receberam proteções do Iphan ou dos órgãos regionais. MEC, Estação de Hidroaviões, ABI, Casas 

de Warchavchik, FAU-USP, MASP, Casa das Canoas, entre outros já apresentados no Capítulo 

3, estão há algum tempo sacralizados pelo instituto do tombamento. Chama a atenção que o 

Pedregulho, por ser referência obrigatória da nossa arquitetura, apresentado com destaque e 

reverência em todos os manuais nacionais e em inúmeras revistas internacionais9 tenha seu 

tombamento restrito à esfera municipal. Se, tal como procuramos estruturar até o momento, 

a lógica das políticas de patrimônio para com a arquitetura moderna brasileira esteve guiada 

pelos saberes técnicos, pela operatividade e pela produção historiográfica, o não tombamento do 

Pedregulho é um hiato ou exceção nesta lógica, como de resto o são tantas outras obras icônicas 

ainda não protegidas por lei, para não dizer dos conjuntos residenciais ou habitações de interesse 

social que não figuraram no escopo narrativo da “boa arquitetura brasileira”.

As relações indissociáveis entre atribuição de valor, fundamentadas em critérios estético-

estilísticos estabelecidos pela história da arquitetura brasileira, e os tombamentos da arquitetura 

moderna levaram à consequente exclusão dos conjuntos residenciais. Como vimos na Parte I, 

9 Maria Beatriz Camargo Cappello, Arquitetura em revista, 2005, p.258.

150. Conjunto Residencial do Pedregulho, 2006.
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a habitação de interesse social vinculada ao movimento moderno não fez parte do projeto de 

preservação da arquitetura moderna na atuação do Iphan e tampouco pelo Condephaat ou 

pelo Inepac, não tendo sido tombados nenhum dos conjuntos residenciais construídos entre 

1930 e 1964, no Brasil. Todavia, a habitação popular do final do século XIX e início do século 

XX encontrará alguma guarida patrimonial nos anos 80, quando se protegeram por lei vilas 

residenciais ligadas à urbanização e industrialização na esteira das ampliações do escopo do 

patrimonial dos 70 e 80, da divulgação do conceito de “patrimônio ambiental urbano” e da 

compreensão alargada dos documentos históricos para além dos testemunhos textuais. 

 A historiografia da arquitetura nacional até recentemente pouco havia falado da 

produção de habitação social. Nos anos 90, sistematizaram-se pesquisas consistentes que se 

debruçaram sobre essa produção, mostrando sua relevância, extensão e desdobramentos no 

amplo quadro da arquitetura e urbanismo modernos.10 A habitação de interesse social no 

projeto do Brasil varguista com expressão ligada à arquitetura moderna vem sendo afirmada 

por vários autores que estudaram as imbricadas relações entre habitação social, transformação 

do trabalhador, constituição do estado de bem estar social e o papel da arquitetura moderna. 

Cavalcanti, Bonduki, Antunes, Farah, Bruna, Nascimento e Botas11 mostraram como a 

habitação despontou no cenário nacional como tema central de engenheiros, arquitetos, 

sanitaristas e assistentes sociais ainda na República Velha, e atingiu a agenda de realizações 

estatais de modo efetivo com a Revolução de 30. Tais pesquisas buscaram responder de modo 

mais ou menos explícito à dita “versão canônica” da história da arquitetura brasileira, tomando 

parte no esforço de revisão da mesma. Quanto à moradia, os estudos trataram de mostrar que, 

diferentemente do que havia dito Max Bill - “a arquitetura no país de vocês corre o risco de 

tornar-se um academicismo antissocial” -, houve no Brasil, a preocupação com a habitação 

popular e com a transformação da sociedade por meio do habitar. E, se o Pedregulho foi o 

exemplar mais divulgado, ele certamente não esteve sozinho. Segundo Bonduki:

Certamente Pedregulho foi o conjunto que mais se destacou, até no exterior, pela genial 
solução de sua implementação, mas essa repercussão acabou obscurecendo outras realizações 
importantes no campo da habitação social, contemporâneas ou anteriores, todas elas parte 
de um “ciclo de projetos habitacionais” de grande relevância para a arquitetura brasileira 
e para a origem das políticas sociais de habitação.12 

Nos seminários Docomomo-Brasil, que desde 1992 são importantes na divulgação 

das pesquisas acadêmicas sobre o movimento moderno no Brasil, a habitação social apareceu 

10 Encontra-se em vias de publicação o livro que reúne exaustiva pesquisa, intitulado Pioneiros da Habitação Social no 
Brasil, organizado por Nabil Bonduki e Ana Paula Koury.
11 Lauro Cavalcanti, Casas para o povo, 1987; Nabil Bonduki, Origens da habitação social no Brasil, 1998; Carlos Antunes, A 
arquitetura moderna brasileira e o projeto de habitação popular (1940-1950), 1997; Paulo Bruna, Os primeiros arquitetos modernos, 
2010; Martha Farah, Estado, providência social e habitação, 1983; Flávia Brito do Nascimento, Entre a estética e o hábito, 2008; 
Nilce Aravecchia Botas, Entre o progresso técnico e a ordem política: arquitetura e urbanismo na ação habitacional do IAPI, 2011.
12 Nabil Bonduki, Op. cit., 1998, pp. 133-134.
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em todas as edições, em artigos apresentados como frutos de trabalhos acadêmicos, trabalhos 

de conclusão de curso, dissertações e teses. No I Seminário Docomomo-Brasil em Salvador, 

no ano de 1992, cujo tema foi “Universalidade e Diversidade do Movimento Moderno em 

Arquitetura e Urbanismo no Brasil”, Nabil Bonduki apresentou trabalho sobre a experiência 

dos Institutos de Aposentadorias e Pensões. O argumento principal da comunicação era 

aquele que a divulgação e conhecimento internacional do Pedregulho havia obscurecido 

frente às demais realizações importantes de habitação social, “marco de um verdadeiro ciclo 

de projetos de conjuntos habitacionais”.13 

No III Seminário em São Paulo, em 1999, Bonduki comprova a extensão da sua 

afirmação e o encaminhamento das investigações em sessão de comunicações onde apresentou 

em conjunto com a equipe de pesquisa da então Escola de Engenharia de São Carlos-USP, 

hoje Instituto de Arquitetura, trabalhos sobre projetos e conjuntos específicos, como o Japurá-

SP, o Setor sul de Goiânia, e os conjuntos de Realengo e Deodoro, no Rio de Janeiro.14 No 

II Seminário, em 1997, em Salvador, de tema “Arquitetura, Espaço Público, Projeto Social”, 

Carmen Portinho esteve presente como homenageada e contou sua experiência à frente de 

Departamento de Habitação Popular, experiência essa que seria objeto de estudos detalhados 

no Seminário IV Docomomo, em Viçosa-MG. Três artigos debruçaram-se sobre o DHP e 

o Pedregulho, mostrando que ainda havia muito o que estudar a respeito do conjunto mais 

famoso da produção habitacional moderna brasileira.15 

No V Seminário Nacional do Docomomo, em São Carlos-SP, o grupo de pesquisa de 

Nabil Bonduki apresentaria os resultados preliminares do inventário dos conjuntos residenciais 

modernos comparando suas tipologias e seria citado como referência para comunicação sobre 

o Conjunto Residencial do Saco dos Limões, em Santa Catarina, com foco específico na sua 

preservação.16 Mas seria somente no VII Seminário Docomomo –Brasil, em 2007, que a 

habitação social ganharia sessão própria, além de comunicação especial do Professor Hugo 

Segawa sobre os conjuntos residenciais na América Latina. A Mesa 3 – Residência congregou 

as pesquisas específicas sobre a preservação de conjuntos residenciais, focando menos na 

história da arquitetura e mais nas suas transformações físicas e nos desafios patrimoniais 

envolvidos, mostrando principalmente experiências internacionais, como Chandigarh e 

13 Nabil Bonduki, “Habitação social e arquitetura moderna: os conjuntos residenciais dos IAPs”, 1997.
14 Nabil Bonduki, “Habitação social e preservação: dos princípios modernos aos usuários contemporâneos”, 1999; 
Nabil Bonduki e Elaine Pereira da Silva, “O Conjunto Residencial Armando de Arruda Pereira: o Japurá”, 1999; Nabil 
Bonduki e Juliana Mota, “O Setor Sul em Goiânia: o espaço público abandonado”, 1999; Nabil Bonduki e Nilce Cristina 
Aravecchia, “Realengo: o movimento moderno chega ao subúrbio do Rio de Janeiro”, 1999; Nabil Bonduki e Sálua 
Kairuz Manoel, “Conjunto Residencial de Deodoro: a experiência moderna da Fundação da Casa Popular”, 1999. 
15 Flávia Brito do Nascimento, “Departamento de Habitação Popular da Prefeitura do Distrito Federal: modernismo 
e construção nacional (1946-1960)”, 2001; Marcos de Oliveira Costa, “O Departamento de Habitação Popular do 
Distrito Federal: 1946-1960”, 2001; Helga Santos da Silva, “Um modelo para habitar ou habitar um modelo. Proposta 
para a restauração do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Morais (Pedregulho)”, 2001.
16 Carolina Szücs, Luciana Treivella; Marina Souza, “Preservando o Patrimônio da Vila Operária do Saco dos Limões”, 
2003; Ana Paula Koury e Sálua Kairuz Manoel, “Análise Tipológica da Produção de Habitação Econômica no 
Brasil (1930-1964)”, 2003; Flávia Brito do Nascimento e Nabil Bonduki, “Casas não são Ilhas: Morada Popular 
e Arquitetura Moderna através do Conjunto Residencial de Paquetá”, 2003.
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Escandinávia.17 A tônica das apresentações na preservação e não na história da habitação 

parece ser o indício do interesse sobre o tema e da sedimentação das pesquisas sobre os IAPs 

que vinham ocorrendo desde os anos 90 em São Carlos-SP e que ganharam divulgação após 

1998 com o livro “Origens da habitação social no Brasil” de Nabil Bonduki e por meio das 

progressivas apresentações nos seminários acadêmicos. No VIII e IX Seminários Docomomo-

Brasil, os conjuntos estiveram representados por comunicações sobre o conjunto da Penha e 

sobre o Pedregulho, com atenção às obras de recuperação em curso.18 

Bonduki mostrou como os já citados Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) 

foram criados para as diferentes categorias profissionais como desdobramentos das Caixas 

de Aposentadorias e Pensões, criadas em 1923. A partir do Estado Novo, com o Decreto no 

1789, surgem condições para a atuação efetiva dos IAPs no campo habitacional que autorizava 

os Institutos a criar carteiras prediais, podendo destinar até metade de suas reservas para o 

financiamento de construções habitacionais, com redução das taxas de juros e ampliação 

17 Cláudia Estrela Porto, “Transformações tipológicas das habitações das quadras 21 e 22 de Chandigarh, India”, 2007; 
Flávia Brito do Nascimento, “Conjuntos residenciais modernos: valor e preservação”, 2007; Sálua Kairuz Manoel, 
“Considerações sobre o debate dos conjuntos residenciais modernos e as questões de conservação e reabilitação”, 
2007; Luciana Nemer, “Conjunto habitacional Presidente Getúlio Vargas-RJ”, 2007; Fernando Diniz Moreira e 
Guilah Naslavsky, “Conservação e requalificação de grandes conjuntos habitacionais modernistas: a experiência 
escandinava recente”, 2007.
18 Nilce Aravecchia e Flávia Brito do Nascimento, “O Conjunto Residencial da Penha: Arquitetura Moderna e embates 
entre racionalidade e expressividade”, 2009; Ubirajara Mello e Liza Erling, “Restauração do Conjunto Residencial 
Prefeito Mendes de Morais – Pedregulho”, 2011.

151. Conjunto Residencial da Penha, Rio de Janeiro, anos 2000.
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dos prazos de pagamento. Neste contexto, a produção habitacional e a arquitetura moderna 

estiveram lado a lado e foram centrais no processo de constituição do trabalhador estadonovista. 

Com a Revolução de 30, a habitação será entendida como um dos fortes instrumentos de 

mudança. Dois princípios marcarão a produção de moradia, a partir de então. A habitação 

deveria ser: 1. transformadora do “status” do trabalhador, de cunho educativo; 2. financiada 

e produzida pelo Estado.

As pesquisas do Grupo de Pesquisa ARQHAB, sediado originalmente no Instituto de 

Arquitetura da USP, Campus São Carlos-SP, atualmente Grupo “Pioneiros da Habitação Social 

no Brasil”, mostraram que os conjuntos residenciais construídos no Brasil entre 1930 e 1964 

são extremamente diversos em tipologia. Edifícios em altura, isolados no terreno, coexistem 

com as pequenas casas unifamiliares com quintal ou com renques de sobrados enfileirados. A 

multiplicidade de soluções é reveladora de sua diversidade conceitual. As soluções não eram 

únicas e sequer filiavam-se a uma corrente teórica: as proposições do CIAM, o ideário corbusiano, 

as cidades-jardim ou o urbanismo viário americano estavam presentes nos conjuntos e eram 

reapropriadas e recriadas de acordo com as possibilidades e limitações locais. 

Sabe-se que foram cerca de 300 conjuntos construídos pelos diversos institutos e 

departamentos em todo território nacional, dos quais citamos pequena parcela que revela 

a dimensão das realizações e extensão das possibilidades de valoração. Alguns exemplos 

contundentes das realizações habitacionais nacionais entre 1930 e 1964 pelos Institutos de 

Aposentadoria e Pensões ou Departamento de Habitação Popular do Rio de Janeiro são os 

Conjuntos Residenciais de Realengo (RJ) e Vila Guiomar (SP), ambos do arquiteto Carlos 

Frederico Ferreira, o conjunto da Penha (RJ), o Edifício Anchieta (SP) de autoria dos Irmãos 

Roberto, o conjunto de Paquetá (RJ) de Francisco Bolonha, o conjunto residencial Deodoro 

(RJ) de Flavio Marinho Rego, a Casa da Bancária (RJ) do arquiteto Carlos Leão, o Pedregulho 

(RJ) de Affonso E. Reidy, o conjunto Lagoinha (BH), o conjunto Passo d’Areia (RS), o 

conjunto da Mooca (SP) de Paulo Antunes Ribeiro, o Conjunto Residencial Santa Cruz 

(SP), entre muitos outros que marcam a paisagem de diversas cidades brasileiras e são parte 

do repertório afetivo e simbólico dos moradores.19 

19 Para listagem dos conjuntos residenciais construídos no Brasil entre 1930 e 1964 ver Nabil Bonduki e Ana Paula 
Koury, Pioneiros da habitação social no Brasil. 

152. Casa da Bancária, Rio de Janeiro. 153. Conjunto Residencial da Mooca, São Paulo.
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158. Conjunto Residencial Santa Cruz, São Paulo.

155. Edifício Anchieta, São Paulo. 154. Conjunto Residencial Marechal Deodoro, 
Rio de Janeiro.

157. Conjunto Residencial Vila Guiomar, Santo 
André-SP.

156. Conjunto Residencial Várzea do Carmo, Rio de Janeiro.
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O primeiro desafio de aproximação dos conjuntos residenciais modernos refere-se a 

vencer força discursiva negativa que se construiu a seu respeito, pois se vincularam à reprodução 

massiva, sem conexão com a realidade local e com as aspirações de seus habitantes, fruto de 

processos autoritários de planejamento. Os modelos participativos de respeito e construção 

conjunta com a comunidade, de grande força dos anos 60, nublaram a variedade e o valor 

dos conjuntos modernos. Gerárd Monnier mostra o quão perniciosas foram as “destruições-

espetáculo” de edifícios de habitação social dos anos 60, feitas muitas vezes pela própria 

administração que construiu discurso de justificativa para a destruição, no qual se afirma que 

por fazerem as pessoas sofrerem é porque eram produção de maus arquitetos, “implicando 

que o trabalho e a memória deles não merece nenhum respeito”. Neste sentido,

Deve-se admitir que é difícil, em face dessas representações negativas, tentar restabelecer 
algo dessa arquitetura, em sua origem benfazeja.20

 

A sua própria existência enquanto solução de moradia é atacada na origem e justificada 

por saberes técnicos, e, logo, impossibilitada como lugar de memória. A isso se soma o 

perigo, já apontado por Ulpiano Meneses,21 da recorrente identificação de atividades 

culturais como lugar de patrimônio. O desprezo pela função do habitar exclui a cultura 

do cotidiano, do trabalho. O morar, que tem intrínseca relação com o urbano, como já 

mostrado pelos próprios arquitetos modernos, fica recorrentemente excluído da preservação 

em suas múltiplas esferas. 

A ampliação conceitual do campo do patrimônio que ocorre desde os anos 60, 

com ações efetivas nos anos 80 e novo fôlego recentemente no Brasil com as políticas de 

patrimônio imaterial e paisagem cultural levadas a termo pelo Iphan, impõe a necessidade 

de encontrar novos desafios para o patrimônio edificado. Os valores nacionais impressos 

na materialidade são ressignificados e os critérios meramente estético-estilísticos não 

endereçam com propriedade as aspirações de memória e identidade demandadas pela 

sociedade. Pensar na manutenção dos conjuntos residenciais modernos é ultrapassar a 

20 Gerárd Monnier, “O edifício, instrumento do evento: uma problemática”, 2006, p.16.
21 Ulpiano Bezerra de Meneses, “Os ‘usos culturais’ da cultura. Contribuição para uma abordagem crítica das práticas 
e políticas culturais”, 1999.

159. Conjunto Residencial Japurá, São Paulo.



211

fronteira da própria materialidade, mantida como um valor em si, mas pelos valores que 

estão nela representados.22 

É necessário entender o caráter não monolítico dos valores culturais, existindo 

múltiplas variantes de valoração, podendo ser cognitivas, formais, afetivas e até mesmo 

pragmáticas.23 Nos conjuntos residenciais, moradores, estudiosos, usuários e cidadãos 

compartilham tais significações. Elas podem ser cognitivas porque são testemunhos de 

técnicas construtivas, de políticas de habitação, de dada estética arquitetônica e urbanística, 

formais na medida em que representam a estética de determinado momento, afetivas já 

que são espaços de morar queridos de inúmeras gerações e, finalmente, pragmáticas, pois 

justamente são o teto que abriga, a escola que ensina, a praça em que brincam centenas de 

crianças em todo país. 

Uma das premissas desse estudo é trazer a possibilidade de atribuir valor a esta 

produção habitacional brasileira entre 1930 e 1964, permitindo traçar estratégias intervenções 

e restaurações futuras. A habitação social formalizada em vilas operárias e conjuntos 

habitacionais é um dentre os espaços de grande significado simbólico do modo de vida do 

trabalhador na cidade brasileira, tais como fábricas e espaços de luta, de manifestações e de 

sociabilidade, constituídos em lugares de memória. Estes, “emergem num contexto em que a 

fábrica, o trabalho e o trabalhador se transformam mundialmente”, e constituem espaços em 

que o passado pode ser atribuído, pode ser retido.24 Suas dificuldades de patrimonialização 

são enormes, e atingem o conjunto das memórias dos trabalhadores, pressionado pelos novos 

arranjos produtivos, pela cidade em transformação. 

Para Castriota,25 o fundamental são as relações entre os bens culturais e naturais das 

quais decorre o ambiente urbano. Não interessa dado valor exclusivo de um único bem, 

quer estético ou histórico, mas a relação dos objetos construídos com a cidade, os quais 

proporcionariam dada qualidade ambiental. Acrescentaria que, tal como na base do conceito 

de patrimônio ambiental urbano colocada nos anos 70, seria importante ter em conta a 

tessitura das relações sociais expressas no cotidiano dos conjuntos residenciais e, logo, suas 

relações históricas com o espaço edificado. É central entender que os processos históricos que 

levaram às transformações, remodelações e adaptações nos espaços dos conjuntos residenciais 

devem ser estudados de modo a criar um corpo crítico que permita sua permanência nas 

nossas cidades como locais legítimos de moradia e lugares de memória.

 Os conjuntos residenciais dos anos 70 e 80 receberam atenção do poder público em 

programas de melhoria e requalificação sem que as noções de patrimônio cultural fossem 

mobilizadas. Os conjuntos feitos durante a ditadura militar pelo Banco Nacional de Habitação 

- BNH são relativamente mais conhecidos do que os conjuntos da era Vargas, já que muitos 

22 Leonardo Castriota e Guilherme Araújo, “Patrimônio, valores e historiografia: a preservação do conjunto 
habitacional do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários – IAPI”, 2009, p.38.
23 Ulpiano Bezerra de Meneses, “O patrimônio cultural entre o público e o privado”, 1992, p.193.
24 Simone Scifoni, “Os lugares da memória operária na metrópole paulista”, 2009.
25 Leonardo Castriota, Patrimônio cultural. Conceitos, práticas, instrumentos, 2009, p. 160.



212

destes foram criticados e associados à identidade do período ditatorial, com planejamentos 

pouco participativos, sem consulta à população e distantes das suas necessidades. Tais 

conjuntos eram massificados, com características arquitetônicas identificáveis pelos “Blocos 

H”, e foram construídos no período de elaborações críticas à arquitetura moderna e de 

crescente interesse pelo tema da habitação, e objeto de alguns estudos críticos.26 Entre 2001 

e 2004, foi desenvolvido, pela COHAB-SP, o programa público de reabilitação urbanística, 

ambiental e social de alguns conjuntos habitacionais na cidade de São Paulo, com objetivo, 

entre outros, de melhoria das áreas livres, incentivo ou cooperação em ações de planejamento 

e regularizações de áreas nos conjuntos, provimento de equipamentos e serviços públicos, 

cujo modelo foram as reabilitações francesas de grandes conjuntos. 27 

A premissa de alguns programas de reabilitação de conjuntos são a sua baixa 

qualidade arquitetônica e urbanística e o modo como essas afetavam negativamente a vida 

dos moradores. O ponto de partida era a má qualidade do estoque habitacional, o que abria 

o campo para transformações de sentido identitário e de melhoria da qualidade de vida. Os 

argumentos do campo patrimonial estiveram longe de interessar ou de serem aplicáveis em 

conjuntos mais recentes. Nos conjuntos residenciais, construídos no período mais produtivo 

e prestigiado da arquitetura moderna brasileira, eles tampouco veem interessando, como 

já afirmamos, às expensas das pesquisas acadêmicas. Está na base desta visão, dada forma 

de entender as manifestações de arquitetura moderna no Brasil, tal como historicamente 

constituídas que deu destaque a certas obras, às expensas de outras, como seria o caso dos 

programas de habitação popular. 

Municípios, planejamento urbano e tombamento: 
os conjuntos residenciais de Lagoinha e Passo d’Areia

Até onde se pode identificar, do amplo escopo de conjuntos construídos em todo o 

Brasil apenas alguns foram protegidos por lei, como são exemplos o Conjunto Residencial 

Passo d’Areia, em Porto Alegre; o Conjunto Residencial Lagoinha, em Belo Horizonte e 

o Conjunto Residencial do Pedregulho, no Rio de Janeiro, todos em nível municipal. Se 

no Pedregulho o tombamento pela Prefeitura do Município do Rio de Janeiro motivou-

se pela excepcionalidade icônica de sua celebrada arquitetura, como veremos no Capítulo 

9, os conjuntos de Lagoinha e de Passo d’Areia foram tombados por processos intelectuais 

diferentes, ambos fundados nos conjuntos como artefatos urbanos. O interesse primeiro 

surgiu de técnicos da área de planejamento urbano envolvidos com planos diretores, cujo 

contato com os moradores corroborou seus valores. O tombamento veio como ato final 

dos vários momentos de estudo e interesse pelas obras, dentre os quais a preservação pela 

legislação urbana municipal. 

26 Carlos Eduardo Comas, “O espaço da arbitrariedade”, 1986. 
27 Estevam Otero, As possibilidades e os limites da reabilitação de conjuntos habitacionais em São Paulo, 2009.
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Na ampliação da atribuição de valor e da patrimonialização no Brasil, os órgãos 

municipais de preservação vem cumprindo papel decisivo. Evocando valores locais e memoriais, 

os municípios agem com menos comprometimento com a ortodoxia do patrimônio nacional, 

ainda que profundamente atrelados a ela.28 Alguns bens imóveis representantes de formas 

históricas de morar foram tombados nas esferas municipais como parte da conformação 

urbana de cidades. Trabalhando com a história da cidade e das memórias locais, algumas vezes 

colocando em segundo plano os atributos arquitetônicos, os órgãos municipais de patrimônio 

puderam incluir em suas listagens de tombamento vilas operárias e habitações de interesse 

social que não despertaram interesse nas demais esferas.

A prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, por meio da SEDREPHAC – Secretaria 

do Patrimônio Cultural e do Projeto Corredor Cultural, realizou importantes proteções nessa 

área, como o Cortiço da Senador Pompeu, além de outros quatro cortiços e vilas residenciais 

na área central. 29 Dentre os tombamentos de habitações operárias feitos pelo município 

do Rio de Janeiro está a Vila Operária da Gamboa, projetada por Lucio Costa e Gregori 

Warchavchik, em 1933, em bairro na zona portuária do Rio de Janeiro, cujo reconhecimento 

como patrimônio cultural aconteceu em 1986.30 Muito divulgada como umas das experiências 

inaugurais da arquitetura moderna brasileira, a vila é comumente citada por ser precursora 

das habitações sociais modernas no Brasil pela utilização da sua linguagem formal e dos 

agenciamentos espaciais da habitação mínima. São 14 apartamentos de quatro cômodos 

distribuídos em dois pavimentos, com feições arquitetônicas modernas. A intenção de 

tombamento deu-se nos anos 80, a partir do Projeto Sagas que propôs nova legislação de 

preservação de uso residencial e de patrimônio arquitetônico e cultural dos bairros Saúde, 

Gamboa e Santo Cristo, na Zona Portuária, classificando a Vila como uma edificação com 

interesse à preservação.31 

O Projeto Sagas foi instituído em 1984 para inventariar os bens de interesse cultural 

da área portuária visando fornecer elementos para a elaboração de legislação de proteção que, 

a exemplo do Corredor Cultural, buscassem a preservação do conjunto utilizando-se, além 

de leis de proteção como o tombamento, também de instrumentos urbanísticos.32 Partindo 

28 Lia Motta, Op. cit., 2000.
29 A restauração do Cortiço da Senador Pompeu e as polêmicas causadas pelo confronto de interesses do órgão de 
preservação e das políticas habitacionais (Secretaria Municipal de Habitação e Caixa Econômica Federal, parceira do 
projeto) mostraram a complexidade da relação entre preservação e habitação de interesse social. Construído no século 
XIX, contava originalmente com 38 cômodos distribuídos em dois pavimentos e voltados para o pátio interno com 
banheiros e tanques comunitários. Em péssimas condições de habitabilidade, mas extremamente relevante quanto à 
tipologia, o cortiço foi inteiramente renovado: os cômodos únicos transformaram-se em apartamentos de quarto e 
sala com cozinha e banheiro privativos. A alteração da tipologia habitacional e a modificação do sistema construtivo 
foi bastante controversa, uma vez que o imóvel fora protegido como vestígio das formas de morar do século XIX 
e as intervenções como a inserção de banheiros individuais alteravam sua autenticidade histórica e estética. Kleber 
Marinho Cardozo, Op. cit., 2006, pp. 54-55; 141-143.
30 Decreto nº 6057/86 de 23 de agosto de 1986. 
31 Lívia Ribeiro Abreu Muchinelli, Terena Brito dos Santos e Maria Lobo, “Dilemas da conservação da Vila Operária 
da Gamboa no Rio de Janeiro: proposta de intervenção física com a participação comunitária”, 2009.
32 Clarissa Moreira, A cidade contemporânea entre a ‘tábula rasa’ e a preservação, 2004.
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do interesse mais abrangente e da lógica da proteção ao ambiente cultural, selecionou-se 

para tombamento bens de excepcional valor histórico ou artístico dentro daquele contexto 

urbano específico e considerando sua trajetória, abrindo-se a perspectiva de proteção de 

imóveis que contassem a história da cidade. A vila da Gamboa, embora não seja de promoção 

estatal, mas seja de expressão moderna, exemplifica a trajetória da preservação dos poucos 

conjuntos residenciais tombados, cujo interesse e mobilização de patrimonialização se deram 

inicialmente fora das instituições dedicadas ao patrimônio cultural. 

Por vias diversas das vilas operárias tombadas em nível federal nos 80, mostradas 

no capítulo anterior, os conjuntos residenciais de Belo Horizonte e de Porto Alegre foram 

patrimonializados por projetos urbanos e planos diretores atentos à arquitetura. Assim como na 

preservação de habitações operárias e/ou de interesse social, foram inspirados pelas ampliações 

conceituais de patrimônio dos anos 70, claras nas cartas internacionais. A valoração dos conjuntos 

habitacionais de Passo d’Areia e de Lagoinha é particularmente interessante para mostrar as 

aproximações entre planejamento urbano e preservação, bem como seus impasses e restrições. 

O município de Porto Alegre foi pioneiro na criação de lei municipal de proteção ao 

patrimônio cultural associado ao planejamento urbano. Em 1971, a Câmara de Vereadores da 

cidade determinou o levantamento de bens imóveis de interesse à preservação, atendida com 

a criação de comissão de funcionários da prefeitura que apresentaram relatório com 59 bens 

de interesse. Várias outras listagens e pesquisas sucederam o primeiro trabalho que culminou, 

em 1974, na criação de leis municipais de proteção ao patrimônio histórico. Em 1976, criou-

se o COMPAHC – Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, que em 1979 

foi reforçado com a promulgação de lei de tombamento e, finalmente, em 1981, com o 

estabelecimento da equipe técnica organizada na EPAHC – Equipe Técnica do Patrimônio 

Histórico e Cultural, para gerir os bens culturais do município e atender às demandas do 

patrimônio na cidade, de inventários a tombamentos.33 

Na área do planejamento urbano, o Plano Diretor de 1979 trazia as atribuições 

do patrimônio cultural, criando “Áreas funcionais de interesse paisagístico e cultural”, em 

33 André Lapolli, Como destruir um patrimônio cultural urbano: a vila do IAPI, “crônica de uma morte anunciada!”, 2006, pp.99-100.

160. 161. Vila Operária da Gamboa recém-construída e nos 2000. 
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que estariam edificações e conjuntos importantes para a memória da cidade, ainda que elas 

nunca tenham sido regulamentadas. No início dos anos 80, a prefeitura da cidade contava 

com razoável aparato técnico para lidar com o patrimônio, que atentava para expressões 

temporais diversas. Após 1989, durante a gestão de Olívio Dutra, novo inventário com a 

participação da população foi realizado, listando-se novos objetos de interesse na perspectiva 

da memória.34 

O Conjunto Residencial Passo d’Areia, também conhecido por Vila do IAPI, foi 

construído nos anos 40 pelo Instituto dos Industriários. Disposto urbanisticamente segundo 

as concepções de cidade jardim, contando com casas e blocos residenciais, projetado pelos 

engenheiros Edmundo Gardolinski e Marcos Kruter, causou impacto na cidade tanto por suas 

dimensões, quanto pelo ideário habitacional. A decadência física das edificações e dos espaços 

livres iniciou-se, como nos demais conjuntos dos IAPs, em meados da década de 60, com a 

extinção dos Institutos e a consequente venda das unidades habitacionais e a passagem das áreas 

comuns para o INSS, permanecendo até os anos 80 sem a devida regulamentação. Por longo 

período, o conjunto padeceu de atenção do poder público na medida em que a degradação 

acontecia, não sem o protesto e ação dos moradores que criaram a ARVI – Ação Reivindicatória 

da Vila do IAPI. A falta de administração do conjunto e o desinteresse do poder público levaram 

ao abandono das áreas comuns e à progressiva descaracterização das edificações.35

34 Idem, pp. 101-102.
35 Idem, pp.111-112.

164. 165. Conjunto Residencial Passo d’Areia, anos 90.

162. 163. Implantação e vista geral do Conjunto Residencial Passo d’Areia.
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Em 1979, o Plano Diretor de Porto Alegre foi o primeiro a atentar para a Vila 

do IAPI como de interesse à memória urbana da cidade, incluído nas “Áreas funcionais 

de interesse paisagístico e cultural”. Num processo que foi comum a outros municípios 

como o Rio de Janeiro e São Paulo,36 a inclusão de edificações fora do escopo consagrado 

pela ortodoxia do patrimônio nacional e fora das argumentações estéticas ou artísticas 

deu-se nos 70, via planejamento urbano. Os estudos da cidade e a compreensão das suas 

múltiplas dimensões abriram espaço para sensibilidade com expressões fora de padrões 

de conhecimento e valoração até então contemplados, reforçados pelo crescimento das 

questões patrimoniais. 

Após o destaque dado pelo Plano Diretor, o Conjunto Residencial Passo d’Areia 

ganhou importância na Secretaria de Planejamento, principalmente por ação da arquiteta 

Orilde Diniz, que realizou o curso de especialização do CECRE (na sua sétima edição) 

tendo o conjunto como tema do trabalho de conclusão de curso. Em 1987, o conjunto 

foi tratado como área de patrimônio cultural pela prefeitura e os trabalhos de preservação 

coordenados pela arquiteta. Em 1995, ano de cinquentenário do conjunto, a prefeitura 

investiu na sua recuperação, de certa forma sensibilizada pelos novos rumos do poder 

municipal desde 1989, quando há o interesse pela memória urbana e pela cultura popular. 

Para tanto, foi contratado o escritório do arquiteto Carlos Maximiliano Fayet que elaborou 

detalhado projeto de diretrizes para reforma do conjunto intitulado “IAPI: patrimônio 

cultural da cidade”, visando, também, a regulamentação do regime urbanístico especial, tal 

como previsto no Plano Diretor. O complexo trabalho da equipe de Fayet contemplou os 

muitos aspectos do conjunto, com levantamentos arquitetônicos detalhados e participação 

dos moradores.37 

Os desdobramentos do projeto foram frustrantes. Pouco se fez além da reforma das 

praças e áreas públicas e a condição urbanística especial do conjunto não foi regulamentada. 

A inclusão, em 1999, no novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental 

como Área de Interesse Cultural despertou o interesse pelo conjunto, sem que a Secretaria 

de Planejamento ou de Cultura (responsável pelas áreas de interesse cultural) efetivassem 

políticas públicas para sua conservação ou recuperação.

Embora reconhecido pelo poder público municipal desde 1979, quando foi listado 

no Plano Diretor como de interesse cultural, tal iniciativa não impediu que alterações 

descaracterizadoras continuassem a acontecer, muitas delas legítimas das mudanças dos 

hábitos de vida, outras tantas fruto da falta de gerenciamento e do desrespeito às edificações 

como coletivas ou artefatos culturais. Troca de esquadrias, construção de garagens nos espaços 

públicos, aumento da área útil, novos pavimentos ou mesmo reforma completa com mudança 

das feições são verificadas em todo o conjunto que se mantém, contudo, singular na paisagem 

da cidade, principalmente pelos aspectos urbanísticos. A falta de interesse político, técnico ou 

36 Antônia Fenerich, Preservação em São Paulo: análise de procedimentos metodológicos, 2000.
37 André Lapolli, Op. cit., 2006, pp. 114-116.
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social não concretizou as muitas tentativas de reconhecimento por meio dos planos diretores, 

que ficaram sem regulamentação. As dificuldades econômicas dos moradores e o desinteresse 

do mercado imobiliário protegeram o conjunto de alterações mais danosas ou definitivas.38 

A valorização como patrimônio cultural do Conjunto Residencial Lagoinha, em Belo 

Horizonte, deu-se igualmente a partir do interesse viabilizado pela área do planejamento 

urbano por ocasião do Plano Diretor da cidade. Construído pelo IAPI, entre 1944 e 

1951, segundo projeto dos engenheiros White Lírio da Silva, José Barreto de Andrade e 

Antônio Neves e desenvolvido pela empresa CASA – Companhia Auxiliar de Serviços de 

Administração, tão logo inaugurado tornou-se marco urbano da grande Belo Horizonte. De 

proporções monumentais, erguido no subúrbio da cidade (conforme determinado pelo plano 

de Aarão Reis) em terreno doado pela prefeitura, compõe-se de nove blocos de cinco a nove 

pavimentos ligados por sistema de circulação geral que os une no sexto pavimento. 

38 Idem.

166. 167. 168 169. 170. Conjunto Residencial 
Passo d’Areia, aspecto geral, anos 90 e 2000.
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Em Belo Horizonte, a mobilização em favor do patrimônio da cidade aconteceu com 

a demolição do Cine Metrópole, em 1983, tombado pelo IEPHA – Instituto Estadual do 

Patrimônio Histórico e Artístico, evento que catalisou a mobilização da sociedade civil. O 

“Manifesto de Belo Horizonte”, assinado por 45 entidades civis coordenadas pelo IAB-MG 

pressionou pela implantação de política de patrimônio do município em acordo com conceitos 

de diversidade cultural. A lei nº 3802, de 6 de julho de 1984, organizou a proteção do 

patrimônio cultural no município e criou o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural, 

permitindo a ampliação popular, a descentralização dos processos decisórios e maior eficácia 

na implementação de políticas públicas. Entretanto, até o início da década de 90 o conselho 

funcionou esporadicamente, efetuando poucos tombamentos, em sua maioria pertencentes 

ao poder público estadual.39 

Em 1993, em meio a inúmeras dificuldades, controvérsias políticas, negociações urbanas 

e ameaças de extinção, o Serviço de Bens Culturais realizou amplo inventário do patrimônio 

cultural. No ano seguinte, o Conselho deliberou pelo tombamento de dez conjuntos urbanos 

na área central de Belo Horizonte, compreendendo a cidade na sua dinâmica e multiplicidade, 

com a participação mais efetiva de grupos populares nas ações de conservação, além de lançar 

39 Guilherme Maciel Araújo, Valores do patrimônio cultural: uma análise do processo de tombamento do Conjunto IAPI em Belo 
Horizonte, 2009, pp. 174-182.

171. 172. Implantação e vista geral do Conjunto Residencial Lagoinha. 

173. 174. Conjunto Residencial Lagoinha, à época da inauguração e nos anos 2000.
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mão dos conceitos de patrimônio ambiental urbano e de instrumentos do planejamento 

urbano. Além disso, para subsidiar a elaboração do Plano Diretor, foram feitos inventários 

dos bairros da Lagoinha, Floresta, Primeiro de Maio e da região da Avenida Raja Gabaglia, 

com metodologias variadas, inclusive sociológicas. A política de preservação daqueles anos 

estabeleceria como princípio a conservação de conjuntos urbanos delimitados por meio do 

Plano Diretor de 1996 e incorporados na Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo 

Urbano do Município, as “ADEs, Áreas de Diretrizes Especiais”. Essas seriam espaços urbanos 

ou lugares de memória a serem tratados de forma diferenciada para a proteção e promoção de 

sua singularidade histórica.40 

 O Inventário do Patrimônio Cultural Urbano do Município de Belo Horizonte 

da década de 1990 contemplou o bairro da Lagoinha, possibilitando seu conhecimento 

detalhado e destacando os graves problemas de degradação ambiental provocados pela série 

de intervenções viárias, e serviu como base para a criação da Área de Diretrizes Especiais do 

bairro, conforme previsto no Plano Diretor. Na mesma época o conjunto do IAPI recebeu 

atenção acadêmica na Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais - 

UFMG por meio do projeto “Conjunto IAPI: resgate de uma imagem e qualidade de vida”, 

momento em que se criou a expectativa do tombamento do conjunto, clamando por atenção 

do poder público às edificações e áreas comuns em estado de degradação. Após a primeira 

tentativa de tombamento municipal, em 1995, que por razões jurídicas não ocorreu, em 

2007, as comemorações dos seus 60 anos criaram a mobilização social e política em favor da 

proteção jurídica. 

Por força de lei, ao tombamento provisório do conjunto, em junho de 2007, seguiu-se 

a realização de estudos de teor mais aprofundado. O interessante nesse caso, como mostraram 

Maciel e Castriota,41 é que dois estudos foram feitos com abordagens teóricas distintas, 

mostrando a complexidade da atribuição de valor a obras fora dos cânones historiográficos 

ou patrimoniais. O primeiro Dossiê de Tombamento, feito pela Gerência de Patrimônio 

Histórico e Urbano da Prefeitura, centrava as atenções nos atributos arquitetônicos e históricos 

do conjunto, destacando a degradação física e as intervenções dos moradores como aspectos 

40 Idem, pp.183-184.
41 Leonardo Castriota e Guilherme Maciel Araújo, Op. cit., 2009. 

175. 176. Noticias do tombamento do Conjunto Residencial da Lagoinha.
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negativos. O outro dossiê, não incorporado ao processo de tombamento, foi encomendado 

pela BELOTUR à Escola de Arquitetura da UFMG. O estudo buscou compreender seus 

possíveis valores na acepção mais ampla do termo utilizando metodologias da história, 

da arquitetura e da sociologia. Destacou os valores históricos, artísticos, documentais, 

paisagísticos e referenciais do conjunto a serem considerados na conservação, com atenção 

especial aos valores atribuídos pelos moradores, agentes fundamentais no processo. Segundo 

a pesquisa, as posições favoráveis ao tombamento por parte de alguns moradores advinham 

do sentimento que ele poderia reverter à imagem negativa do conjunto, gerando a expectativa 

da realização de obras. 

Tanto no Conjunto da Lagoinha, como no Passo d’Areia, a nostalgia do passado e 

o papel das memórias afetivas dos moradores cumpriram lugar importante nos movimentos 

177. 178. 179. 180. Conjunto Residencial Lagoinha, anos 2000.
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de valoração e na luta pelo reconhecimento oficial por força do tombamento e pressão pela 

recuperação física. O sentimento dos habitantes originais ou de seus descendentes foram 

compartilhados por alguns técnicos e acadêmicos que perceberam no conjunto não somente 

as experiências vividas, mas a importância dos aspectos físicos da arquitetura e do urbanismo 

do conjunto. No encontro de percepções e interesses abriu-se a possibilidade de proteção legal 

às obras de habitação de interesse social, que se coadunaram com a ampliação do escopo de 

atuação de órgãos de preservação. 

 
Horizontes de atuação

A aproximação dos órgãos de patrimônio aos de planejamento possibilitou 

encontros e valorações como o foram os conjuntos habitacionais da Lagoinha e de 

Passo d’Areia. Se comprometimentos dos órgãos de preservação em diversos níveis com 

a ortodoxia do Iphan dificultaram valorações ou práticas fora do escopo de trabalho 

conhecido e historicamente legitimado,42 às expensas das muitas mudanças teóricas e 

metodológicas, o interesse do planejamento urbano pelos artefatos arquitetônicos e suas 

relações com a cidade permitiu a proteção por lei de bens culturais fora do monumental 

ou excepcional. Paradoxalmente, o tombamento enquanto narrativa seguiu válido e foi 

aplicado por solicitação local ou por reconhecimento do caráter único dos conjuntos ou 

das habitações sociais. 

As ínfimas proteções aos conjuntos residenciais modernos no Brasil dão conta da 

trajetória própria do patrimônio cultural e são eloquentes dos impasses conceituais e 

metodológicos de consideração de objetos materiais fora do escopo estabelecido como digno 

de proteção legal, quais sejam, aqueles que remontam ao grupo fundador do Iphan. Por 

vias que se enraízam na longa e não linear duração do tempo das políticas patrimoniais, os 

exemplares de habitação social moderna despertaram interesse ocasional junto aos saberes 

técnicos ou eruditos, embora tenham sentidos memoriais para muitos dos moradores que 

neles enxergam trajetórias próprias e históricas. 

As complexas interfaces entre habitação de interesse social e patrimônio cultural no 

Brasil podem responder a tais ausências. Os conjuntos residenciais poderiam ter aparecido 

em livros de tombo por caminhos diversos de valoração, seja pelo interesse, historicamente 

enraizado, pela arquitetura moderna, tal como mostramos no Capítulo 2, seja por meio das 

transformações do campo do patrimônio cultural a partir dos anos 70 e com eficácia nos 

anos 80, conforme tentamos retratar nos Capítulos 5 e 6. As expressões populares, quer 

materiais, quer imateriais, foram incorporadas muito paulatinamente e a partir de firmes 

demandas da sociedade civil por atos de preservação mais representativos e em sintonia com 

as transformações da sociedade brasileira dos anos 60 e 70 e com as mudanças internacionais 

de gestão patrimonial.

42 Lia Motta, Op. cit., 2000.
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O crescente valor memorial da arquitetura do movimento moderno brasileiro, a 

partir dos anos 80, deu chance para o reconhecimento acadêmico de obras de habitação 

social dos anos 30 ao final da década de 50. Entretanto, a dinâmica da valoração à arquitetura 

moderna brasileira e suas imbricadas relações com a historiografia, e a proteção das obras 

fundamentadas na arquitetura moderna canônica e na trama narrativa não permitiram 

que pela via da arquitetura os conjuntos fossem valorados. Os importantes movimentos 

de valoração das habitações operárias nos anos 80 ficaram circunscritos ao seu momento 

histórico. Caso o interesse pelas habitações sociais e operárias tivesse tido prosseguimento, 

pela sequencia temporal, ações de preservação de conjuntos residenciais poderiam ter lugar. 

O ritmo da gestão patrimonial dos anos 90 interrompeu práticas que buscavam aproximar-

se do cotidiano das cidades, dos modos de vida e das representações múltiplas da sociedade 

brasileira. A cidade da atração e as políticas de animação cultural e viabilidade econômica 

coloriam centros históricos e os tornaram instrumentos de lazer rentáveis e, mormente, 

apartados dos interesses de moradores.43 

A partir de 2000, com a promulgação da lei de proteção ao patrimônio imaterial, 

a expectativa de representação de grupos sociais que compõem a sociedade brasileira (afora 

as elites exaustivamente contempladas) como índios, negros, imigrantes e trabalhadores foi 

certamente atendida, utilizando-se dos conceitos de referência cultural. O arsenal teórico 

para o uso das referências culturais como pressuposto de preservação está posto desde os anos 

70 com as ações de Aluísio Magalhães no CNRC – Centro Nacional de Referência Cultural 

e institucionalizado no Iphan por meio do INRC – Inventário Nacional de Referências 

Culturais, desde 2000. Ao colocar o sujeito no centro da valoração, como explicitou Cecília 

Londres Fonseca, a referência cultural destaca a dinâmica da atribuição de sentidos e valores. 

Ou seja, o bem cultural não tem valor em si, mas parte de sentidos aplicados historicamente 

e conforme os sujeitos envolvidos e seus critérios circunstanciais. A atenção aos sentidos 

socialmente atribuídos aos bens materiais ou às práticas sociais permitiu que valores para além 

do histórico e do artístico fossem considerados como de interesse patrimonial.44  

O registro do patrimônio imaterial, com sólidos métodos de identificação e pautados 

no conceito de referência cultural, foi aplicado mais de 20 vezes pelo Iphan, desde 2000 para 

casos como o Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, o Samba de Roda do Recôncavo Baiano, o 

Jongo no Sudeste, o Ofício das Baianas de Acarajé, o Toque dos Sinos em Minas Gerais, o 

Sistema Agrícola do Rio Negro-AM, a Feira de Caruaru e o Tambor de Crioula. 

Por outro lado, a política institucional, estabelecida a partir de 2006 durante a gestão 

de Luiz Fernando de Almeida na presidência do Iphan e de Dalmo Vieira Filho na direção 

do Depam – Departamento do Patrimônio Material e Fiscalização, ampliou os tombamentos 

federais partindo do entendimento da restrição do número de bens imóveis e, sobretudo, 

da sua baixa representatividade como patrimônio nacional. A ampliação do que se chamou 

43 Márcia Sant’Anna, A cidade-atração, 2004; Rogério Proença Leite, Contra-usos da cidade, 2008.
44 Maria Cecília Londres Fonseca, “Referências culturais: base para novas políticas de patrimônio”, 2000.
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“estoque patrimonial” significou a atuação em regiões onde o Iphan pouco ou nada se 

fazia representar até o momento, realizando proteções de imóveis sem a atribuição de valor 

necessariamente por critérios estéticos ou estilísticos.45 Nas palavras de Dalmo Vieira:

Na atualidade, cunhou-se um lema, representativo da direção buscada: “o Iphan não 
preserva o passado; atua no que precisa fazer parte do futuro”. 
Parte-se do princípio de que patrimônio, na contemporaneidade, qualifica espaços urbanos, 
amplia auto-estimas, confere valor, distingue, excepcionaliza e identifica cidades e lugares, 
tornando-se parte integrante dos atributos e dos potenciais de desenvolvimento dos países 
e das sociedades.46

Assim, assinalando a potencialidade do patrimônio e das políticas de preservação para 

o desenvolvimento local, relacionando-se aos sentimentos locais e singulares de autoestima 

e pertencimento, abriu-se a possibilidade de proteção em nível federal de inúmeros imóveis, 

nuançando posicionamentos históricos da instituição. Exemplos dos tombamentos feitos 

entre 2006 e 2010, segundo a política traçada, são a Casa de Chico Mendes, em Xapuri, os 

Bens da imigração, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, o Encontro das águas do Rio Negro 

e Solimões, Bens da imigração japonesa, em Registro-SP, e os centros históricos de Iguape-

SP, Corumbá de Goiás-GO, Porto Nacional-TO, Parnaíba-PI, Paranaguá-PR, Marechal 

Deodoro-AL, Alto Paraguassu-SC, João Pessoa-PB, Vila Serra do Navio-AP, São Félix-BA, 

Paracatu-MG, São Luís do Paraitinga-SP, Santa Tereza-RS, entre outros.47 

45 Paulo César Garcez Marins, “Trajetórias de preservação do patrimônio rural paulista: entre ação governamental e 
práticas sociais”, 2010.
46 Dalmo Vieira Filho, “A rede de proteção”, 2010.
47 Iphan, Quadro de bens tombados no Brasil, 2010, apresentação em Power Point. 

181. Quadro dos bens tombados pelo Iphan 
por Estado.

182. Gráfico dos tombamentos do Iphan por 
décadas. 
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188. Centro Histórico de Iguape, São Paulo, 
tombado em 2009.

187. Casa de Chico Mendes, tombada em 2008.

185. 186. Bens da imigração japonesa no Vale do Ribeira, tombados em 2010.

183. Roteiros Nacionais da Imigração, Santa 
Catarina, tombado em 2007.

184. Encontro das águas do Rio Negro e Solimões, 
tombados em 2010.

189. Centro histórico de Parnaíba, Piauí, tombado em 2008.
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Nesse processo de efetiva ampliação do patrimônio tombado por sua representatividade 

no território nacional, as promessas de atenção ao movimento moderno foram firmadas pela 

criação, em 2008, no Depam – Departamento do Patrimônio Material e Fiscalização do Iphan, 

do Grupo de Trabalho de “Acautelamento da Arquitetura Moderna”, para a realização de 

amplos inventários regionais.48 A proposta de criação do grupo, firmada pelo arquiteto Nivaldo 

Andrade, da Superintendência Regional da Bahia, era reconhecer a diversidade e a amplitude 

da produção da arquitetura e urbanismos modernos no Brasil, estudando sistematicamente 

as obras da produção moderna em todo país, contemplando sua abrangência, diversidade 

e formas de materialização.49Os estudos ainda por se realizar talvez permitam a inclusão de 

bens culturais fora do consagrado ou monumental e com isso, abrindo a possibilidade, para 

retomar trabalhos, processos e, sobretudo, intenções dos anos 80, além de abrir novas frentes 

de interesse como a arquitetura moderna e a habitação de interesse social, que até o momento 

receberam pequena atenção federal e algum interesse em nível municipal. 

48 Portaria nº 001/2008 Grupo de Trabalho “Acautelamento da Arquitetura Moderna”, formado por técnicos lotados 
nas Superintendências Regionais e Sub-Regionais do IPHAN dos Estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, 
Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Roraima, Santa Catarina e São Paulo, sob a coordenação nacional 
do arquiteto Nivaldo Vieira de Andrade Junior, da Superintendência Regional da Bahia.
49 Nivaldo Vieira de Andrade Júnior, Maria Rosa de Carvalho Andrade e Raquel Neimann da Cunha Freire, “O Iphan 
e os desafios da preservação da arquitetura moderna”, 2009.







HABITAR O PATRIMÔNIO MODERNO

E ele [Le Corbusier] respondeu:

“Não, essa coisa de conservação não interessa; interessa é que a ideia foi realizada. O que 
interessa é o que está realizado, bem conservado, bem pintado ou não, mas é o que interessa”. 

Quer dizer, o princípio – e ele era um homem de princípios.

Carmen Portinho falando da reação de Le Corbusier ao Pedregulho em 1962.

Eu tenho um amor, um apego muito grande pela obra do Reidy. E eu aprendi, aproveitando 
o gancho do arquiteto, que o Reidy foi uma pessoa visionária. Então porque que não me apropriar 
de uma situação visionária do Reidy e coloca-la como um plano para minha vida? 

É preciso que se dê o primeiro passo. Só que como o Conjunto Pedregulho é uma coisa 
muito grandiosa, o primeiro passo tem que ser aquele passo de gigante também para que a gente 
consiga. Tudo gera uma proporção muito grande para que a gente faça. 

Hamilton Marinho, morador do Bloco A do Pedregulho há 48 anos e Presidente da 

Associação de Moradores, 2011.
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Temas e objetos de intervenção

A repercussão que alcançaram os conjuntos habitacionais de Berlim com a condição de 

patrimônio mundial é fenômeno excepcional, mas não isolado do movimento mais amplo de 

atribuição de valor, restauração, e, em última instância, preservação dos conjuntos residenciais. A 

crítica feroz às formas de morar massificadas a partir dos anos 60 geraram perdas e demolições e certo 

mal estar com essa herança nas cidades europeias. Nos anos 90, demolição e/ou nova construção 

generalizaram-se em países como Alemanha, França, Reino Unido e Holanda, impulsionados por 

legislações específicas.1 À exceção dos exemplares mais famosos e icônicos, como a Weissenhof, as 

Siedlungs alemãs e a Unité d’Habitation, cuja reverência deu-se precocemente, tal como mostrado 

anteriormente, a defesa a essas edificações elaborou-se progressivamente e a fase de produção foi 

sucedida pela rejeição política e arquitetônica nos 60 e 70. 

Após a queda do muro de Berlim, em 1989,2 a defesa dos conjuntos residenciais ganhou 

força, referendada pela historiografia consagrada nos grandes manuais de arquitetura que os 

citavam como capítulo essencial do século XX. A percepção dos espaços da vida operária como 

parte viva e integrada das cidades contemporâneas e seu status memorial aparece nas políticas 

de patrimônio cultural desde os anos 70, mas a associação de mundo do trabalho com formas 

de morar do século XX ganhou evidência dos anos 90 em diante.

Assim, a memória operária não está, em absoluto, restrita à indústria ou aos espaços 

produtivos. Pode-se dividi-los em lugares de trabalho, lugares de sociabilidade e lugares 

simbólicos, utilizando o conceito de lugares de memória, cunhado por Pierre Nora. Os espaços 

de solidariedade e de sociabilidade são amplos, e podem ser, por exemplo, bares noturnos, 

cafés ou igrejas. Os cafés de encontro dos operários no final do dia são repletos de simbolismos, 

evocados em músicas, nos balcões, nas mesas, nos objetos utilizados, nas comidas. Os lugares 

simbólicos da vida e da luta do operariado são forjados conscientemente pela “vontade de 

vencer o esquecimento no qual se mergulha não só a vida cotidiana operária, mas também a 

luta dos dominados”. Para Madeleine Rébérioux, são lugares patrimoniais no mesmo sentido 

que é o Arco do Triunfo.3 

1 Ainhoa Díez e Joaquín Ibañez, “Los grandes conjuntos residenciales y la interrelación contenporánea entre proyeto, 
patrimônio y paysaje”, 2010. 
2 Miles Glendinning, “Housing Session Report”, 2000, pp.138-139
3 Madeleine Rébérioux, “Lugares da memória operária”, 1992, pp.47-56.

Dos manuais de arquitetura ao cotidiano: conjuntos 
residenciais europeus sobrevivendo ao século XX 7.
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Nestes termos, a moradia dos trabalhadores produzida ao longo do século XX está 

incluída nos espaços memoriais das cidades contemporâneas, cujas relações com o cotidiano, 

lazer e histórias pessoais extrapolam sua materialidade e a crítica erudita. Muitos são os 

exemplos de valoração dos conjuntos residenciais na Europa, quer por força de políticas 

públicas, quer por ações variadas da sociedade. Na Alemanha, os blocos residenciais dos anos 

70 do modelo WBS70, construídos massivamente na Alemanha Oriental, tornaram-se ícones 

da cultura contemporânea, vendidos pela internet como souvenir sob a forma de pequenas 

maquetes e cartões postais. 

As escalas de valoração das habitações sociais são tão amplas quanto devem ser as 

possibilidades de preservação na sociedade contemporânea, e o reconhecimento dos conjuntos 

residenciais de Berlim pela UNESCO, feito em 2009, é eloquente da força das políticas 

patrimoniais e dos amplos desafios que já estão postos, os quais correspondem à diversidade 

e à variedade dos tipos de moradia moderna realizada no século XX.

190. 191. Maquetes do modelo de conjunto residencial WBS70.

Conjuntos residenciais como patrimônio mundial

O pedido de proteção à UNESCO dos seis conjuntos partiu da municipalidade de 

Berlim e integrou-se à política de atualização da lista de bens alemães na UNESCO, que teve 

início em 1995. As siedlungs de Frankfurt, da gestão de Ernst May e a Weissenhof Siedlung, 

em Stuttgart, foram frequentemente citadas nas listas de bens culturais de interesse do 

patrimônio do século XX e muitas foram protegidas por leis locais e alvo de restaurações. No 

entanto, na ocasião da indicação pelo governo alemão duas propostas se apresentavam como 

viáveis: os conjuntos residenciais públicos construídos durante a República de Weimer e o 

patrimônio industrial de Electropolis, também em Berlim. Em 1997, durante a conferência 

federal de secretários de educação e cultura, deu-se prioridade às habitações berlinenses. A 
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importância histórica e arquitetônica dos conjuntos justificava a escolha, bastante estratégica, 

que coadunava com a política da UNESCO de mudança do perfil da lista do patrimônio 

mundial proposta a partir de 2003.4 

Com efeito, no que se refere à tipologia e à função, o tema da habitação em massa 

não estava contemplado na lista, fato esse destacado no Dossiê apresentado à UNESCO. 

Em contraste às obras de famosos arquitetos, como as casas de Rietveld, Mies e Barragán, os 

conjuntos de Berlim representavam a preocupação social de resolução de problemas urbanos 

de moradia para operários e classe média emergente.5 

A candidatura apontava os conjuntos como produtos-chave da política habitacional 

do século XX, sendo exemplo da variedade de soluções de questões sociais e habitacionais 

que influenciaram a arquitetura europeia para além de Berlim e da Alemanha. As habitações 

não foram construídas como peças especiais ou protótipos de exposição; são típicas áreas 

de habitação berlinense em meio a grandes áreas livres construídas no entre guerras que 

ainda povoam a paisagem da cidade. Ademais, quanto ao planejamento urbano, os conjuntos 

anteciparam soluções do Estilo Internacional, como as cidades de Tel Aviv, Le Havre, Brasília 

e a Cidade Universitária de Caracas, para citar os patrimônios mundiais.6

Segundo o Dossiê, pesou fortemente em favor da candidatura dos conjuntos ao 

patrimônio mundial a tradição alemã de valorização e proteção às habitações sociais construídas 

nos anos 20. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os conjuntos foram apreciados como 

monumentos da arquitetura moderna, do desenvolvimento urbano e da habitação social 

pública, passando a figurar nos inventários da cidade dividida. Algumas propriedades, ou partes 

delas, foram protegidas por leis de preservação, ainda nos anos 60 e início dos anos 70, como 

Siemensstadt Ring Estate, incluída na lista de Edifícios e Monumentos Artísticos de Berlim. 

Na década de 1970, a série “Berlin and its buildings” da Associação Berlinense de Arquitetos e 

Engenheiros trouxe o inventário de 171 conjuntos construídos entre 1919 e 1945. Em 1975, 

a lei de proteção aos monumentos da Alemanha Oriental (Denkmalpflegesetz), somada à lei de 

1977 de proteção aos monumentos da Berlim Ocidental, deu a oportunidade de atuação nos 

mais importantes exemplos, como Gartenstadt Falkenberg e Wohnstadt Carl Legien (na parte 

oriental) e Britz Horseshoe Estate (localizada na parte ocidental e protegida em 1986). Em 1990, 

após a queda do Muro de Berlim, foram adotadas leis únicas de preservação aos monumentos 

na Alemanha unificada, que se fortaleceram em 1995 com a lei para os bens culturais do 

território berlinense (Gesamtberliner Denkmalschutzgesetz). Com isso, todos os seis conjuntos 

candidatos ao patrimônio mundial, incluindo-se seus espaços livres, foram preservados.7 

Neste contexto, a consciência precoce dos moradores da importância das habitações 

reconheceu os conjuntos como parte das conquistas do entre guerras, sensibilizando também 

4 Federal State of  Berlin, Housing Estates in the Berlin Modern Style. Nomination for inscription on the UNESCO World Heritage 
List, 2006, p. IX. 
5 Idem, p.XI
6 Idem, ibdem.
7 Idem, p.XII.
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políticos e arquitetos, contribuindo decisivamente no tratamento cuidadoso para com as obras, 

mesmo antes da sua preservação oficial.8

Os conjuntos de Berlim indicados no dossiê e posteriormente protegidos pela UNESCO 

são Gartenstadt Falkenberg (1913-1916, arquiteto Bruno Taut), Siedlung Schillerpark (1924-1930, 

arquiteto Bruno Taut), Grossiedlung Britz (Hufeisensiedlung) (1925-1930, arquitetos Bruno Taut 

e Martin Wagner), Wohnstadt Carl Legien (1928-1930, arquitetos Bruno Taut e Franz Hillinger), 

Weise Stadt (1929-1931, arquitetos Otto Rudolf Salvisberg, Bruno Ahrends e Wilhelm Büning) e 

Grossiedlung Siemensstadt (Ringsiedlung) (1929-1934, arquitetos Hans Scharoun, Walter Gropius, 

Fred Forbat, Otto Bartning, Paul Ridolf Henning, Hugo Häring e arquiteto-paisagista Leberecht 

Migge), localizados em zonas diferentes da cidade. Construídos dos anos 10 ao início dos anos 30, 

fazem parte da política habitacional possibilitada pela Constituição da nova república alemã de 

1919 que, ao reforçar o controle fundiário, estimulava a construção de casas para trabalhadores, 

o que aconteceu principalmente nas cidades de Breslau, Hamburgo, Celle, Berlim e Frankfurt. 

Berlim, como uma das mais importantes capitais culturais europeias do período, congregou diversos 

arquitetos de vanguarda, como Mies van der Rohe, Max Taut, Erich Mendelsohn, Hugo Häring, 

Hans Schoroun e Bruno Taut, que tiveram no fornecimento de habitação uma de suas metas. 

A construção de conjuntos públicos por cooperativas e pela municipalidade foi incrementada a 

partir de 1926, com Martin Wagner como gestor de planejamento urbano. Instrumentos públicos 

de promoção habitacional e a adoção de medidas de planejamento e construção racionalizada 

permitiram a realização de cerca de 135.000 unidades habitacionais subsidiadas entre 1924 e 1930. 

Localizados em meio a grandes áreas verdes, são compostos por lâminas residenciais com forte 

relação com os projetos habitacionais de J.J.P. Oud, na Holanda. De autoria de arquitetos variados, 

sendo Bruno Taut dos mais destacados, são diversos no que se refere ao resultado arquitetônico.9 

8 Idem, ibdem.
9 Idem, p.VI-IX. William Curtis, Arquitetura moderna desde 1900, 2008, p.251.

192. 193. Conjuntos Residenciais Falkenberg e Carl Legien, de Bruno Taut e Franz Hillinger, 
protegidos por legislações locais de preservação em 1977.
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194. 195. 196. 197. 198. 199. Conjuntos Residenciais reconhecidos pela Unesco como patrimônio 
mundial: Siemensstadt (Ringsiedlung) (1913-1916, Bruno Taut), Siedlung Schillerpark (1924-1930, 
Bruno Taut), Grossiedlung Britz (Hufeisensiedlung) (1925-1930, Bruno Taut e Martin Wagner), 
Wohnstadt Carl Legien (1928-1930, Bruno Taut e Franz Hillinger), Weise Stadt (1929-1931, Otto 
Rudolf Salvisberg, Bruno Ahrends e Wilhelm Büning) e Grossiedlung Siemensstadt (Ringsiedlung) 
(1929-1934, Hans Scharoun, Walter Gropius, Fred Forbat, Otto Bartning, Paul Ridolf Henning, 
Hugo Häring e Leberecht Migge).
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A riqueza e a variedade de soluções geraram certa dificuldade na seleção dos exemplares 

para candidatura ao patrimônio mundial. De acordo com o dossiê, variando de composições 

muito grandes a pequenas, vários conjuntos se encontram preservados, a maioria tem atrativos 

e todos são diferentes. O critério de indicação foi basicamente arquitetônico e urbanístico, 

contando também o reconhecimento internacional, a intenção social dos empreendedores 

e a boa condição física da estrutura original. O tema da autenticidade pesou fortemente 

na escolha e obras como Onkel-Tom-Siedlung, de Bruno Taut, ficaram de fora em razão 

de transformações por parte de proprietários privados. Na defesa às habitações berlinenses 

em face às outras realizações alemãs, frisou-se que muitas mantinham sua autenticidade de 

forma, revestimento e envasaduras. Todavia, praticamente todos os conjuntos habitacionais 

reconhecidos pela UNESCO passaram por obras de restauração em que foram trocados 

revestimentos, portas e janelas, em muitos casos em busca do retorno ao estado original. 

Em Wohnstadt Carl Legien, por exemplo, razões ideológicas levaram à troca de cores das 

fachadas durante o período nazista, as quais eram particularmente importantes na concepção 

do arquiteto Bruno Taut. Em 1945, novas obras removeram por completo o revestimento 

original. A restauração do conjunto realizada nos anos 90, com extensas modificações no 

corpo das edificações, foi guiada pela imagem da época de sua construção, utilizada como 

referência e meta a ser alcançada.10 

Quando as obras foram completadas em 2005, o conjunto tinha recuperado em todos os 
pontos a aparência original, com a paleta de cores desenhada por Bruno Taut.11

Ao longo do estudo apresentado à UNESCO são recorrentes as referências à 

originalidade, à “recriação, tanto quanto possível, da qualidade arquitetônica dos edifícios, 

inclusive das cores e de muitos detalhes importantes para a impressão geral”,12 numa afirmação 

sobre Gartenstadt Falkenberg, ou ainda sobre Wohnstadt Carl Legien:

(…) após restauradas no colorido original com base nos achados de uma pesquisa 
adequada, as casas dos conjuntos novamente mostram as cores ricas e brilhantes escolhidas 
por Bruno Taut.13

Embora não se tratem de obras icônicas ou exclusivamente de grandes arquitetos, 

percebe-se que o tratamento dado aos objetos na frequente busca de retorno à aparência da 

época de sua construção, desconsiderando processos históricos de ocupação e modificação, 

espelha-se no ideal de arquitetura tantas vezes exaltado durante todo o século XX, que se 

persegue como imagem idealizada. 

10 Federal State of  Berlin, Op.cit., 2006, p.98
11 Idem, p.99. Tradução própria.
12 Idem, p.105
13 Idem, p.104. Tradução própria.
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Tal fato não deve ofuscar a relevância do reconhecimento de obras de habitação social 

como patrimônio mundial. A declaração de valor universal excepcional14 dos conjuntos 

de Berlim, na 32ª Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada em 10 de julho de 

2008, em Quebec, Canadá, que reconheceu a grande qualidade urbanística, arquitetônica, 

paisagística e estética típica do modernismo do início do século XX, transborda em importância 

o fenômeno da atribuição de valor aos bens imóveis do século XX por se tratar de programa 

de habitação de interesse social.15 

O reconhecimento dos conjuntos de Berlim faz parte das profusas e variadas 

experiências internacionais de intervenção em conjuntos residenciais, as quais revelam a 

atualidade e a complexidade do tema e comprovam sua firme presença na agenda do campo 

patrimonial do século XXI em diversas partes do mundo e poderão dar o necessário aporte 

crítico de conhecimentos.

Experiências de preservação de conjuntos residenciais na Europa

Desde os anos 90, muitos países europeus vêm enfrentando com seriedade o tema 

da valoração dos conjuntos residenciais. Experiências importantes de pesquisa, preservação e 

restauração de conjuntos tiveram lugar na Alemanha, Itália, Inglaterra, França e Holanda, a 

partir da atenção de moradores, poder púbico e interessados em níveis variados, e correspondem 

à grande variedade da produção.  

14 Para a UNESCO o valor universal excepcional significa: “(...) uma importância cultural e/ou natural tão excepcional 
que transcende as fronteiras nacionais e se reveste do mesmo caráter inestimável para as gerações atuais e futuras 
de toda a humanidade. Assim sendo, a proteção permanente deste patrimônio é da maior importância para toda a 
comunidade internacional.” Unesco, Orientações técnicas para aplicação da Convenção do Património Mundial, julho 2010, p.23.
15 Decision 32COM 8B.32 – Examination of  nomination of  natural, mixed and cultural properties to the World Heritage List – 
Berlin Modernism Housing Est (Germany).

200. Conjunto Residencial Carl 
Legien após reforma. 

201. Gartenstadt Falkenberg restaurado. 
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Várias são as expressões do morar moderno na Europa, tributárias da racionalização 

da moradia atendendo às preocupações da existência mínima, quer ou não vinculadas 

ao CIAM. As propostas variaram no decorrer do século conforme as políticas locais e os 

arquitetos envolvidos. O principal período de construção de conjuntos foi após a Segunda 

Guerra Mundial para a reconstrução das cidades devastadas pela guerra, suprimento do 

déficit habitacional provocado tanto pela destruição das moradias, quanto pelo crescimento 

populacional nos anos posteriores. Milhares de blocos foram construídos no Reino Unido, 

França, Suécia e Holanda, para não falar dos países do leste europeu que abrigam cerca de 

40% da população (na Europa Ocidental essa percentagem é de 10%).16 

 Ligeiramente pode-se dividir a produção dos conjuntos em três momentos ao longo 

do século XX, a saber:

 

1. a habitação pioneira dos anos 1910 aos anos 1930;

2. a produção em larga escala do pós-guerra; 

3. a massificação da moradia após os anos 60 e principalmente 70. 

Em termos geográficos, há grandes diferenças na forma de realização e no modo como 

as políticas se estruturaram para a construção de moradias na Europa Central e do Leste. Nos 

países do bloco socialista a doutrina da produção em massa e o esforço sem precedentes para 

resolução do problema da moradia levou à edificação de milhões de unidades pré-fabricadas, 

muitas no modelo WBS70. Na Europa Ocidental, o Estado do bem estar social cobriu 

espectro mais amplo de intervenção indo da promoção estatal direta até o subsídio indireto e 

à produção privada.17 

Apesar das enormes diferenças regionais e tipológicas, de modo geral, os conjuntos 

residenciais europeus basearam-se nos mesmos princípios, o que permite, no presente, sua 

identificação imagética. São compostos por blocos residenciais de altura média, algumas vezes 

intercalados com casas unifamiliares, dispostos em meio a grandes áreas livres, com hierarquia 

de vias e separação de funções. Os modelos de cada época e de cada período trazem problemas 

específicos de valorização e preservação, sendo que vários foram, em algum nível, enfrentados. 

Entre 2002 e 2005, sob os auspícios da União Europeia, desenvolveu-se o projeto 

RESTATE – Restructuring Large-scale Housing Estates in European Cities: good practices and 
new visions for sustainable neighbourhoods and cities, que propôs estudar o tema em dez 

cidades europeias: Alemanha, Suécia, Polônia, Espanha, Hungria, Holanda, Itália, França, 

Reino Unido e Eslovênia. O foco era compreender como os conjuntos passaram de soluções 

celebradas no pós-guerra para vítimas de crítica ferrenha e áreas-problema, distanciadas dos 

moradores e de suas necessidades, com o pressuposto de postar-se contra o fim eminente dos 

conjuntos e o desgaste do seu modelo, levando à impossibilidade de reversão do quadro do 

16 Karien Dekker et ali, “Restructuring large housing estates in European cities: an introduction”, 2005, p.2.
17 Miles Glendinning, “Housing Session Report”, 2000, pp.138-139; Pedro Moreira, “Habitação social e pré-fabricação. 
A herança socialista em perspectiva”, 2001.
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futuro. Argumentou-se que, em muitos casos, os conjuntos têm importante papel a cumprir 

na sustentabilidade urbana, dada sua morfologia, a abundância de espaços livres, e seu 

potencial de se beneficiar de transportes públicos e de energias renováveis.18  

Apesar das grandes variações regionais, com o projeto RESTATE pode-se identificar 

os problemas comuns aos conjuntos, decorrentes do impacto das dramáticas mudanças 

econômicas, sociais e políticas que ocorrem na Europa nos últimos 30 anos. Os problemas 

arrolados foram:

•	 decadência física pelas técnicas construtivas;

•	 concentração de moradores de baixo poder aquisitivo;

•	 baixa demanda ou abandono das moradias;

•	 desemprego crescente;

•	 alto índice de criminalidade e problemas de vandalismo, alcoolismo e drogas;

•	 tensões sociais e raciais;

•	 alta rotatividade das habitações;

•	 deterioração das habitações e dos serviços administrativos;

•	 problemas educacionais em decorrência da alta concentração de crianças de 

famílias pobres ou de imigrantes.19

Tais problemas e suas particularidades foram estudados e resultavam em projetos 

urbanos e arquitetônicos de fôlego, com intervenções sistemáticas e significativas em diversas 

habitações. Os exemplos vão desde os conjuntos residenciais dos anos 20, como o da Holanda 

e Alemanha, mas acumulam-se principalmente nas experiências do pós-guerra, justamente 

por padecerem dos maiores problemas e por serem em maior número. 

Habitações icônicas

Um dos primeiros conjuntos residenciais construídos na Europa, inaugural das 

preocupações do moderno com o acesso ao habitar, passou por processo de intervenção 

bastante complexo. Trata-se de Kiefhoek de J.J.P.Oud, construído entre 1925 e 1929, 

em Amsterdã, Holanda, composto originalmente por 300 habitações dispostas em fileira 

destinadas a duas famílias, com plantas compactas para atender à existência mínima. Nos 

anos 80, o conjunto foi reformado com o pressuposto de preservar aquilo que ainda era 

funcional e ainda poderia ser utilizado e modificar o inevitável no que concerne a detalhe, 

espaço e material, desde que em acordo com a concepção de Oud. Internamente as casas 

foram inteiramente renovadas, ganhando novos quartos e adaptando banheiro e cozinha, 

considerados obsoletos e sem estrutura para abrigar os equipamentos da vida moderna 

18 Karien Dekker et ali, “Restructuring large housing estates in European cities: an introduction”, 2005, p.7.
19 Karien Dekker et ali, “Restructuring large housing estates in European cities: an introduction”, 2005, p.4
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como geladeiras. Externamente foram substituídas todas as janelas de madeira por modelos 

duplos de plástico, sob o argumento da má funcionalidade das originais. Ademais, um 

bloco com seis casas em mau estado de conservação foi demolido e reconstruído no mesmo 

local. Completando o projeto, uma das casas foi transformada em museu, reconstruído 

exatamente tal qual quando inaugurada, recuperando-se detalhes como torneiras, maçanetas, 

interruptores e mobiliário, com a pretensão de possibilitar aos visitantes a experiência da 

existência mínima.20 

Para Marieke Kuipers, a substituição das janelas revelou-se um desastre, pois foi 

baseada em presunções ao invés dos princípios básicos da conservação. A autora mostra como 

em muitos casos a imagem do original tem tal força que interfere na restauração, levando 

à desconsideração completa das regras internacionais de preservação.  Devido a problemas 

na estrutura e às demandas dos novos moradores, mais obras se fizeram necessárias, sendo 

cogitada pelo arquiteto responsável pela intervenção anterior, a demolição de todas as casas do 

conjunto e reconstrução por outras que seriam mais bonitas, melhores e mais baratas do que 

a restauração do existente. Tal fato não aconteceu, mas o resultado final, com a união interna 

de casas para a conformação de outras maiores e a expansão para o fundo com a manutenção 

da aparência exterior, resultou numa série de conflitos na imagem final, na conservação da 

matéria e nos seus usos.21 

Nos conjuntos holandeses de autoria de J.J.P. Oud a questão da atribuição de valor 

não era problema evidente; em muitas instâncias entendia-se sua importância baseados nos 

fundamentos de antiguidade (são exemplares primevos do movimento moderno no país) e de 

autoria, mas isso não impediu as alterações significativas no conjunto. Ainda que se reconheçam 

o valor das obras habitacionais inaugurais de arquitetura moderna, sua preservação ou busca 

pela integridade física não é dado evidente. 

Os conjuntos residenciais de Frankfurt construídos durante a gestão de Ernst May, 

assim como os de Berlim, foram nos anos 70 protegidos por leis locais que legitimaram seu 

20 Wytze Patijn e Katrien Overmeire, “Restoration of  the Kiefhoek in Rotterdam (J.J.P. Oud, 1925-1930)”, 1991, pp. 
282-286. 
21 Marieke Kuipers, “Fairy tales and fair practice, considering conservation, image and use”, 2002, pp.208-212.

202. 203. Conjunto Residencial Kiefhoek de J.J.P. Oud, Amsterdã, Holanda.
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valor como artefatos de cultura. A preservação foi estimulada após o escândalo da demolição 

de parte do conjunto Hellerhof de Mart Stam, que não só foi completamente abaixo por 

forte reação de especialistas.  Não houve mais demolições em Frankfurt e os conjuntos 

permaneceram até os anos 60 com seus aspectos formais inalterados, mas a proteção por 

lei não levou a restaurações, salvo em casos pontuais, como Ganghauser, Westhausen e 

Bornheimer.22 As edificações encontram-se, em sua maioria, em mau estado de conservação, 

sendo um dos fatores que levaram à desconsideração da sua candidatura como patrimônio 

mundial em favor das obras berlinenses.23 

Outras obras icônicas da arquitetura e do urbanismo modernos na Europa foram 

preservadas e restauradas ainda nos anos 50, como foi o conjunto da Weissenhof Siedlung 

na Alemanha, declarada pelo governo alemão como de interesse à preservação em 1958. A 

Weissenhof Siedlung foi construída em 1927, em Stuttgart, Alemanha, como uma exposição 

das ideias da nova arquitetura alemã para a habitação.24 Liderados por Mies van der Rohe, 

arquitetos como Le Corbusier, Peter Behrens, Gropius, Max Taut, J.J.P. Oud, Hans Scharoun, 

Mart Stam, entre outros, construíram edificações que fizeram enorme sucesso e ganharam 

lugar na história da arquitetura do século XX. O conjunto habitacional tornou-se experiência 

fundamental da arquitetura do movimento moderno, citada em diversos manuais de história 

como o “manifesto vivo” do planejamento e racionalização do morar.25 

Em 1938, a prefeitura de Stuttgart, em face às fortes críticas locais, vendeu as casas 

ao governo alemão para a instalação de complexo militar. Após a venda, houve a progressiva 

22 Christoph Mohr, “The New Frankfurt and its neighborhoods”, 1991, p.216.
23 No parecer de aprovação da inscrição dos seis conjuntos de Berlim como patrimônio mundial estão indicadas 
como ações futuras do Governo Alemão a complementação do estudo com a nomeação das obras frankfurtianas da 
República de Weimer. Decision 32COM 8B.32 – Examination of  nomination of  natural, mixed and cultural properties to the 
World Heritage List – Berlin Modernism Housing Est (Germany). 
24 Idem, p.9
25 Como, por exemplo, em Sigfried Giedion, Espaço, tempo e arquitetura, 2004, p.625.

204. 205. Planta e Vista geral da Weissenhof Siedlung, 2002.
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transformação ou demolição das casas, quer seja pelos bombardeios da II Guerra Mundial, 

nos quais se perderam 40 edificações, quer seja pelas novas destinações de uso. As demolições 

continuaram e só cessaram em 1956, quando a ameaça de destruição chegou à casa projetada 

por Le Corbusier, o que desencadeou uma luta por sua preservação e levou à declaração, em 

1958, do conjunto residencial como patrimônio alemão.26

A sua proteção por lei, entretanto, não impediu que significativas mudanças continuassem 

a acontecer. Em 1977, no aniversário de 50 anos do conjunto, fundou-se a Associação de 

Amigos da Weissenhof com a proposição da criação de grupo internacional de arquitetos para 

a reconstituição do estado original das casas. Em março de 1981, grande restauração teve início 

com o estabelecimento pela República Federal da Alemanha, proprietária do conjunto, de 

comissão para reconstruir o estado original das casas. Os exemplares apresentavam problemas 

variados de conservação e a intervenção buscou reconstituir a integridade formal e a plena 

funcionalidade de cinco casas ao estado original pré-guerra com a remoção das muitas das 

adições dos edifícios. Na primeira fase foram restauradas as casas de J.J.P. Oud, Le Corbusier e 

Peter Behrens, sendo depois a vez das casas de Mies, Josef Frank e Mart Stam. Finalmente, em 

1985-86, foram restauradas as casas de Victor Bourgeois, Mies van der Rohe e Adolf Schneck. 

Seu resultado foi o retorno a uma imagem idealizada da época de sua construção, apagando-se 

detalhes construtivos muitas vezes inovadores e experimentais. As renovações incluíram reparos 

na estrutura, a instalação de isolamento térmico para melhorar o desempenho do concreto e 

evitar infiltrações e a troca das janelas degradadas. Em 2002, os dois edifícios de Le Corbusier 

foram novamente restaurados e convertidos em centro de visitantes e museu. O conjunto 

residencial como um todo foi transformado em museu a céu aberto para a visitação turística. 27 

Para Marco Bardeschi, o que se deu na Weissenhof foi a renovação de um arquétipo 

original presumido. A condição peculiar das casas construídas para uma exposição e a sua real 

sobrevivência por mais de meio século às muitas transformações sociais e políticas deveria ser 

respeitada. As obras buscaram retornar o conjunto à data mítica de 1927, com a remoção 

sistemática das marcas do tempo em várias edificações remanescentes, como nas casas de Le 

Corbusier e de J.J.P. Oud onde maçanetas, metais sanitários e interruptores foram substituídos 

por modelos contemporâneos.28

No escopo das obras de habitações de interesse social europeias, símbolos do 

movimento moderno, estão as Unidade de Habitação de Le Corbusier, tornadas produtos 

turísticos, visitadas, sobretudo por arquitetos de todas as partes do globo. A preservação 

de algumas das unidades de habitação,29 especificamente daquela localizada em Rezé, não 

atendeu exclusivamente às expectativas dos edifícios como produtos comerciais, em que 

26 Theodore Prudon, Preservation of  modern architecture, 2008, p.9; www.weissenhof.ckom.de 
27 Theodore Prudon, Op.cit., p. 9; Claudia Rodrigues Carvalho, Preservação da arquitetura moderna: edifícios de escritórios no 
Rio de Janeiro construídos entre 1930-1960, 2006, p. 41; “La conservazione del moderno”, Domus n. 649, abril 1984, pp. 
2-13; www.weissenhof2002.de/english/weissenhof.html 
28 Marco Dezzi Bardeschi, “Conservare, riprodure il moderno”, abril 1984, pp. 10-13.
29 Foram construídas cinco Unidades de Habitação seguindo o projeto corbusiano: Marselha (1946), Rezé (1953-
1955), Briey-en-Forêt (1956-1963), Berlim (1957) e Firminy (1959-1967). 
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as questões do turismo, do consumo visual e da imagem original não ditaram as diretrizes 

projetuais. Segundo Monnier, tratou-se de uma restauração exemplar, onde os vários agentes 

se envolveram no respeito aos princípios da obra e nas suas transformações no tempo. Ela 

é um dos exemplos importantes de recuperação de conjuntos residenciais na década de 80, 

antes do boom da preservação do moderno. 

Na construção da Unidade de Rezé, realizada entre 1953 e 1955 por iniciativa de 

personalidades católicas progressistas, empresários e sindicalistas interessados nas ideias 

corbusianas, foram utilizados os mesmos princípios da Unidade de Marselha, porém 

com algumas modificações técnicas, sobretudo menos dispendiosas, como a estrutura 

da parte superior em aço. Corbusier insistiu para que os serviços à população fossem 

também executados, como o parque, a escola maternal, a banca de jornais e o correio. 

Após virulentas críticas, o projeto acabou vitorioso com a construção do edifício de 294 

apartamentos ocupados mormente por famílias com crianças pequenas, organizadas em 

sociedades cooperativas.30 

A partir dos anos 70, com o fim das sociedades cooperativas, ocorreu a alteração 

dos contratos residenciais e a população se tornou mais heterogênea e instável, com muitos 

30 Gérard Monnier, L’architecture du XXe siècle, un patrimoine, 2004, pp. 187-191.

206. 207. Casa de J.J.P. Oud na Weissenhof Siedlung em 1983 e em obras.

208. Casa de Le Corbusier na Weissenhof. 209. Unidade de Habitação, Rezé.
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desempregados e pessoas sozinhas. Alguns questionamentos quanto aos apartamentos 

tornaram-se mais consistentes, como a falta de espaço na cozinha para os novos eletrodomésticos. 

Mas as suas qualidades iniciais continuavam muito apreciadas, como o isolamento térmico, 

ventilação, aquecimento e a proximidade do parque e do maternal.31 

Nos anos 80 o conjunto era visto como um marco da cidade de Rezé a ser preservado. 

Com o apoio das autoridades locais, os trabalhos de restauração tiveram seu início 

comprometido com a máxima coerência ao conceito inicial, preservando-se a marca de Le 

Corbusier. A primeira etapa da obra aconteceu entre 1985 e 1989, com o reparo parcial da 

fachada, restituição da policromia original, reforma dos elevadores, troca do sistema elétrico 

e a melhoria nas cozinhas e banheiros. Entre 1995 e 1999, a segunda etapa da obra pôde ser 

realizada, agora com a restauração das fachadas, dada à corrosão dos elementos pré-fabricados 

das “loggias”, que foram substituídas por peças idênticas em concreto de alta resistência com 

armação em aço galvanizado. Para Gerárd Monnier, o processo de restauração da Unidade 

de Rezé foi exemplar, pois envolveu todos os atores sociais em seu processo. Municipalidade, 

moradores e órgão de preservação acompanharam e opinaram durante o projeto, guiados pelo 

princípio de respeito à obra. Ao término da restauração, em 1999, o prefeito de Rezé solicitou 

o tombamento do edifício como monumento histórico.32

A Unidade de Habitação de Marselha, a primeira das unidades realizada por Le Corbusier, 

integrou o inventário da obra de Le Corbusier feito pelo governo francês no início dos anos 

60, como parte do processo mais geral de valoração da obra do mestre francês deflagrado pela 

intenção de recuperação da Villa Savoye.33 Em 1986, as fachadas, o terraço e suas dependências 

e o pórtico foram protegidos por lei. Do interior do edifício foram destacadas como de interesse 

ao patrimônio cultural as partes comuns e o apartamento nº643. Em 1995, um segundo 

apartamento foi protegido, o de nº50, incluindo todo o conjunto de elementos da cozinha.34 

A última das unidades de habitação construída foi a de Firminy, concluída em 1967, 

após a morte de Le Corbusier. O projeto, que se articulava em torno de um estádio, um 

centro de futebol, um centro cultural, uma igreja e três blocos de habitação (apenas um 

construído), permaneceu inacabado devido à crise industrial que atingiu a região. Afetada 

pela crise econômica e demográfica, a unidade nunca foi totalmente ocupada, cuja taxa de 

ocupação nos anos 80 era de apenas 37%. Em 1983, todas as famílias foram agrupadas na 

ala sul e a ala norte foi fechada, gerando sérios problemas de conservação e de gestão. Entre 

1995 e 1998, a Unidade passou por obras de restauração. As fachadas oeste e sul estavam 

muito degradadas devido à má qualidade do concreto, às intempéries (são as mais expostas) 

e à poluição, observando-se intensa oxidação e exposição das ferragens. O terraço-jardim 

também apresentava sérios problemas de degradação e foi restaurado. Todos os caixilhos de 

madeira das janelas foram trocados e as loggias foram repintadas na sua policromia original.

31 Idem, p.192.
32 Idem, p.193-195.
33 Ver Capítulo 1.
34 Bernard Toulier, Architecture et patrimoine du XXe siecle en France, 1999.
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210. Unidade de Habitação, Marselha. 
Detalhe da fachada.

212. 213. 214. Unidade de Habitação em Berlim e em Firminy.

211. Apartamento nº50 da Unidade de Habitação de Marselha. 
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O esvaziamento do edifício e seu grave estado de degradação levaram à consideração 

de sua demolição. A pressão do público o impediu e em 1996 foi feito um estudo para a 

reocupação da Unidade, que permanecia com uma grande parte fechada, com atividades 

mais atrativas, como escritórios de renome, escola de arquitetura, museu e centro de 

convenções. Tal proposta implicava na abertura de novas janelas e na modificação estrutural 

do projeto de Le Corbusier, o que foi recusado pelas entidades responsáveis pelo edifício, 

já que reinterpretavam a obra do arquiteto. Prevaleceu a manutenção do uso habitacional, 

aceitando-se a criação de apartamentos geminados para criar apartamentos maiores e mais 

atraentes, sem alterar o aspecto original, tal como feito na unidade de Briey-em-Forêt. 

Para Bernard Toulier, as dificuldades da restauração da Unidade de Firminy não se 

explicam pelas limitações técnicas e sim pela questão de como transformar e atualizar o uso 

do espaço sem comprometer a integridade da mensagem de Le Corbusier. A relação com 

as obras icônicas é apenas um dos resultados de movimento mais amplo que ultrapassou as 

fronteiras da arquitetura inaugural e icônica do moderno e chegou à produção dos anos 60 e 

70 e investiu na sua recuperação, cujos exemplos são profusos.

A produção em massa do pós-guerra

A Alemanha é o país que mais investiu nos debates sobre o legado da construção 

em massa de habitação de interesse social. Na Alemanha no final dos anos 60 e início dos 

anos 70 produziram-se grandes conjuntos habitacionais em série com o desenvolvimento de 

14 sistemas construtivos, dentre os quais o WBS70, sigla de Sistema de Habitação 70, um 

dos mais utilizados. Só na Alemanha Oriental construíram-se cerca de 680.000 unidades 

habitacionais em 20 anos; na Alemanha Ocidental os dados são de 195.000 unidades com 

ideias semelhantes. 

No final dos anos 80, a autocrítica aos programas de seriação teve início e, em 1987, 

no aniversário de Berlim, foi assinado termo de cooperação entre os governos para estudarem 

seu legado. Nesse contexto muitos dos atributos inerentes às edificações e seu potencial de 

desenvolvimento foram desconsiderados, particularmente na parte ocidental. Dentre as suas 

qualidades inegáveis está a proximidade da natureza e do lazer dados pelo desenho urbano e 

o fácil acesso aos transportes públicos.

Após a queda do Muro de Berlim, com a reunificação alemã, a situação econômica 

privilegiada permitiu a elaboração de programas de revitalização de complexos habitacionais. 

A propriedade privada impôs-se como um problema na antiga parte oriental, onde 90% dos 

imóveis eram alugados. Criaram-se autarquias responsáveis pela administração dos conjuntos 

privatizados e boa parte recebeu obras a partir das diretrizes do projeto instituído entre 1992 

e 1994 pelo Ministério do Planejamento, chamado “EXWOST - Experimental Housing 
Construction and Urban Planning”. 

O diagnóstico dos problemas urbanísticos e arquitetônicos mostrou espaços públicos 

pouco utilizados ou vazios, fachadas pré-fabricadas monótonas dadas pela massificação da 
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construção pré-fabricada, cuja uniformidade da paisagem decorre da estrutura construtiva 

seriada. A reprodução estabeleceu padronizações nas tipologias que variavam de 5-6, 11 ou 

22 pavimentos e também nas fachadas. Além disso, havia sérios problemas térmicos causados 

pelo isolamento precário dos blocos nas fachadas externas, que levavam a grandes perdas 

térmicas com a passagem de vento por entre as frestas, implicando em alto custo energético.35 

De modo geral as obras fizeram melhorias na impermeabilização de lajes e telhados, 

renovação hidráulica e elétrica, troca de portas e janelas, mudanças nos balcões e varandas e 

transformação das fachadas para romper com a homogeneidade. Pelo método construtivo é 

nas varandas onde mais facilmente se pode intervir, já que elas são independentes do corpo 

dos blocos. A aplicação de elementos cerâmicos sobre os painéis pré-fabricados e o uso da 

cor foram artifícios de projeto fartamente utilizados para criar identidade e forjar pequenos 

conjuntos habitacionais dentre os grandes conjuntos. A renovação das fachadas foi a que 

causou mais protesto, diante da utilização de cores brilhantes e decoração Pop Art. Em face 

disso, proprietários e autoridades acordaram alguns princípios para o tratamento dos espaços 

exteriores, de modo a assegurar resultado mais satisfatório para a vizinhança como um todo.36  

Os conjuntos de Marzahn e de Hellersdorf, na periferia de Berlim, localizados na 

antiga parte oriental são exemplos importantes dos projetos de recuperação.  Marzhan é 

uma das maiores conurbações de blocos habitacionais, com cerca de 150.000 habitantes em 

65.000 unidades habitacionais e foi investido da pecha dos horrores da habitação socialista, 

verdadeira caixa desumana de morar. Hellersdorf, com pouco mais de 100.000 moradores 

ainda estava inacabado na época da unificação, o que potencializou os problemas sociais 

de empobrecimento da população, delinquência juvenil, atuação da máfia e de grupos 

neonazistas. A mobilidade espacial possibilitada pela unificação levou à população de maior 

35 Anotações de palestra de Pedro Moreira proferida em 21/01/1999 na Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
36 Pedro Moreira, “Habitação social e pré-fabricação. A herança socialista em perspectiva”, 2001; Jörg Blume, “Large-
scale housing and planning projects in eastern Germany”, 1996, pp. 57-58.

215. Conjunto residencial em obras, Berlim, 1998. 216. Típico bloco residencial 
alemão dos anos 60 e 70, em obras.
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qualificação a sair dos conjuntos e buscar moradias mais em acordo com a vida ocidental, 

deixando muitas unidades vazias.37  

Hellersdorf foi a primeira área a receber plano urbanístico de requalificação, que visou 

integrar o conjunto à cidade existente, identificando as particulares de cada área do conjunto, 

de modo a personalizar os espaços e torná-los menos monótonos promovendo melhorias 

37 Jörg Blume, Op. cit.; Luciana da Silva Andrade & Gerônimo E. A. Leitão, “Transformações na paisagem urbana: 
favelização de conjuntos habitacionais”, 2006, pp. 124-125; Luciana da Silva Andrade, “Uma cidade vista através da 
outra: espaços públicos em conjuntos habitacionais do Rio de Janeiro e em Siedlungen de Berlim”, 2008, pp.70-71.

217. Vista geral de Hellersdorf, Alemanha.

218. 219. Blocos residenciais renovados, Hellersdorf, Alemanha.
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nos blocos. A área foi dividida em 18 sub-centros, onde autarquias privadas, atuando como 

patrimônio estatal, gerenciavam as obras. Os projetos em Hellersdorf serviram como referência 

para outros que se seguiram na Alemanha e na Europa do Leste.38 

As estratégias adotadas de renovação da imagem dos conjuntos podem ser 

compreendidas no projeto para uma das áreas de Hellersdorf, Gelbes Viertel (Bairro 

Amarelo), assinado em 1997 por arquitetos brasileiros. Com cerca de 12.000 moradores 

em 3.200 apartamentos, o Bairro Amarelo foi alvo de concurso internacional realizado pela 

gerenciadora do conjunto, no qual participaram 56 escritórios da América Latina. O escritório 

vencedor, Brasil Arquitetura, estruturou a proposta em quatro ideias básicas: 1. Sinalização 

das entradas principais com praças retangulares personalizadas com esculturas de artistas 

brasileiros (Amílcar de Castro, Frans Krajberg, Miguel Santos e Siron Franco); 2. Tratamento 

cromático das fachadas com pintura branca remetendo à cal das casas coloniais brasileiras 

sobre o cinza dos painéis pré-fabricados e aplicação de barrados na base e na cobertura em 

azul, amarelo e rosa; 3. Substituição dos peitoris dos terraços por painéis de muxarabis, 

marcando e ritmando as fachadas, também utilizados nas entradas dos blocos, nos acessos das 

escadas e nas passagens entre os blocos; 4. Tratamento paisagístico das áreas externas. Além 

disso, foram utilizados painéis com azulejos com desenhos especialmente elaborados pelas 

índias kadiwéu para o conjunto.39

38 Luciana da Silva Andrade, Op. Cit., 2008, p.71.
39 Francisco Fanucci & Marcelo Ferraz. Brasil Arquitetura, 2005, pp.52-54.

220. 221. 222. Bairro amarelo, Berlim. 
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Os grandes conjuntos residenciais são também encontrados em inúmeras cidades de 

pequeno e médio porte no interior da Alemanha; Wolfen Nord é um exemplo típico. Construído 

pelo Estado para funcionários da Fábrica de Filmes de Wolfen, foi erguido em quatro etapas entre 

1960 e 1990, cada uma com soluções arquitetônicas próprias (modelos Brandenburg, P2Ratio 

e WBS70), embora essencialmente pouco diferenciadas. A queda do Muro de Berlim e o fim 

da fábrica de filmes acelerou os problemas físicos e sociais das habitações. As 13.500 habitações 

do conjunto passaram para a propriedade das empresas WBG (Wolfen Housing Construction 

Company) e WWG (Wolfen Housing Construction Cooperative), que tiveram que lidar com os 

problemas de esvaziamento dos blocos e mudança do perfil social. Antes ocupados por funcionários 

de vários níveis, de engenheiros a operários, viram a chegada da população imigrante, com baixos 

salários ou vivendo de seguro social, a evasão dos adultos em idade produtiva e a permanência dos 

mais idosos. Atrair novos moradores, tornar o investimento rentável e lidar com os problemas da 

habitação pré-fabricada foram desafios das empresas gerenciadoras, que com o passar dos anos 

aumentavam suas dívidas dado o grande número de apartamentos vazios.40

Após extensas discussões, algum protesto e renovação física de parte do conjunto, a 

demolição impôs-se como saída das empresas proprietárias para diminuir os problemas e os 

custos. Os problemas, contudo, permaneceram, pois a simples eliminação de blocos residenciais 

sem o atendimento às outras necessidades ou sem a coordenação com a municipalidade gerou 

ainda mais distúrbio e mais esvaziamento.41 

Leinefelde é experiência mais diferenciada no que se refere à permanência do legado 

de habitação do final do século XX para as gerações futuras. A cooperação das empresas de 

habitação com a comunidade criou alternativas à simples demolição dos blocos esvaziados. 

Fundos privados foram aplicados na reurbanização das áreas livres que surgiram com a 

demolição de alguns dos blocos e na reconstrução experimental das habitações. Construído 

nos anos 60 para atender os trabalhadores da recém-implantada indústria têxtil, o conjunto 

conta com cerca de 5.000 apartamentos de cinco ou seis pavimentos de blocos pré-fabricados.42 

Um consistente projeto urbano e regional equacionou os problemas da cidade aos do 

conjunto na sua periferia. O projeto urbanístico, selecionado por concurso, é assinado pelo 

escritório Meier-Scupin & Petzet e os edifícios são do arquiteto de Frankfurt Stefan Forster. As 

siedlungs, de Ernst May, serviram como paradigma para as renovações; os apartamentos térreos 

ganharam pequenos jardins limitados por cercas ou muros baixos. Para a renovação dos blocos 

com varandas utilizou-se o recurso da sobreposição por outras com materiais novos. Nos demais 

40 Em 1998, a fase piloto do Bauhauskolleg, programa de pós-graduação da Fundação Bauhaus Dessau, reuniu 
estudantes de cinco universidades (Technische Universität München, Kunthochchule Berlin Weissensse, Hochschule 
Anhalt, University of  Miami e Universidade Federal do Rio de Janeiro) para exercícios projetuais conjuntos em 
sítios afetados pelos problemas da Alemanha unificada como duas fábricas, o vazio urbano da cidade de Bitterfeld, 
uma área residencial nova e o conjunto residencial Wolfen Nord.  O grupo brasileiro, o qual integrei, trabalhou nas 
áreas de Bitterfeld e Wolfen Nord, donde vem as informações sobre o conjunto. Ver Ana Lucia Santos, Anna Carla 
Rocha, Carmen Celano, Eduardo Rocha, Flávia Nascimento, Liane Flemming, Márcia Junqueira, Cêça Guimaraens & 
Gustavo Rocha-Peixoto. “Suburbanização e revitalização: dois estudos de caso na Alemanha”, 1999.
41 Rochus Wiedemer, “Why demolition? Urban demolition in Wolfen-Nord”, 2004.
42 Idem. Roland Detsch, “The Miracle of Leinefelde”, 2010.



251

blocos removeram-se parte dos andares criando terraços e adicionaram-se varandas onde não 

existiam. As fachadas foram pintadas com cores variadas. Com aprovação dos moradores 

e de especialistas, a escala menor em relação aos conjuntos de Berlim permitiu adaptações 

inovadoras respeitando o existente e unindo projeto, patrimônio e paisagem.43 Ainda que as 

intervenções sejam de boa qualidade, a imagem das edificações de quando foram construídas 

foi completamente alterada e o patrimônio parece ter ficado ao largo das discussões. 

43 Ainhoa Díez e Joaquín Ibañez, Op. Cit., 2010, p.10-11.

223. 224. 225. 226. 227. Conjunto Residencial Wolfen Nord, 1998.
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Se na Alemanha, dada sua condição financeira, foi possível empreender massivamente 

obras de fôlego nos conjuntos, o mesmo não se deu com os conjuntos construídos após os 

anos 60, e, sobretudo, nos anos 70, na Europa Central e maciçamente no Leste Europeu, que 

padeceram de valorização, gerando ainda mais distúrbio no momento das intervenções, que 

ocorreram mais pontualmente. O encaminhamento imediato e comum para os desgastes físicos 

e os problemas sociais da habitação em massa resultaram na sua demolição. Vários conjuntos 

tiveram processos de restauração iniciados a partir de ameaças consistentes de desaparecimento. 

O conjunto residencial Bijlmermeer, em Amsterdã, não escapou da demolição. 

Após ter sido alvo de projetos de recuperação nos anos 80 não executados ou executados 

parcialmente, todos considerados insuficientes para solucionar seus problemas de mau uso e 

degradação, foi posto abaixo. Construído entre 1966 e 1975, com megablocos residenciais 

de painéis pré-fabricados de 11 pavimentos com 12.500 apartamentos e situado em meio 

a grandes áreas livres de urbanismo moderno com divisão entre as funções de moradia, 

circulação, recreação e comércio, o conjunto encontrou grande dificuldade para ser ocupado. 

Após 1975, com a independência do Suriname, os imigrantes que chegaram ao país foram 

alojados nos apartamentos vagos, e o conjunto ganhou o apelido de “bairro negro”. Aos 

africanos somaram-se uma dezena de novas nacionalidades que lhe deram características 

étnicas, levando à sua estigmatização e preconceito como área periférica degradada e com 

sérios problemas de desemprego e mau uso. Os projetos de recuperação tiveram posturas de 

aceitação do existente e integração à cidade por meio do fornecimento de serviços e comércio, 

como a proposta assinada por Rem Koolhas, até a substituição completa das edificações. Em 

1992, prevaleceu a substituição radical, sob o argumento da ineficiência das alternativas mais 

brandas. Grande parte do conjunto vem sendo demolida e em seu lugar são construídas novas 

habitações constituídas de sobrados enfileirados de dois pavimentos. Na prevalência do novo 

sobre o construído, perdeu-se um modelo residencial que poderia se considerado patrimônio 

por seus aspectos históricos, identitários e técnicos.44 

44 Ainhoa Díez e Joaquín Ibañez, “Los grandes conjuntos residenciales y la interrelación contenporánea entre 
proyeto, patrimônio y paysaje”, 2010, p.10. Bijlmermeer Renovation Planning Office, The Bijlmemeer Renovarion. Facts 
& Figures, 2008.

228. 229. Conjunto Residencial Leinefelde, Alemanha.
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Na Rússia, muitas das habitações construídas pelo poder público segundo o modelo 

de blocos habitacionais pré-fabricados foi privatizada com o fim da União Soviética. 

Diferentemente do fenômeno verificado nos Estados Unidos ou na Europa Ocidental, na 

Rússia, os conjuntos não sofrem estigmatização e preconceito, pois são a moradia da maior parte 

da população. Isso porque na ex-União Soviética, a partir dos anos 50, investiu-se pesadamente 

na construção de blocos residenciais, em ações sem precedentes, a ponto de chegar nos anos 

70 à cifra de meio milhão de metros quadrados construídos em habitações com sistema de 

pré-fabricação. Nikita Khrushchev, ainda quando líder do partido em Moscou, impulsionou a 

industrialização, convocando os arquitetos a atuarem prioritariamente na redução dos custos 

da construção, o que resultou na edificação em massa de blocos residenciais no modelo K-7. 

Conhecidos como os khrushchyovki, são compostos por cinco pavimentos sem elevador, com 

apartamentos compactos de 44m2 com dois cômodos, cozinha, banheiro, ocasionalmente 

feitos em tijolos, e depois massivamente no método de montagem em canteiro de painéis de 

concreto pré-fabricado. Os edifícios foram pensados para durar apenas alguns anos, cerca de 

25, sendo demolidos ao longo dos anos, o que não ocorreu. Com Leonid Brejnev no poder, 

em 1964, o programa de construção em massa teve continuidade, sendo erguidas inúmeras 

unidades habitacionais em toda União Soviética.45 

Com o fim da União Soviética, cerca de 25% da população tornou-se proprietária 

da moradia anteriormente pública, e outros 25% dos apartamentos estão no mercado, os 

50% restantes ainda mantém os contratos de aluguel do período soviético e não fizeram 

uso do direito de comprar a unidade, utilizando-a de acordo com sistema de aluguel social. 

Embora ainda tenham prestígio como moradia e mantenham-se firmes, não cumprindo 

a meta de demolição prevista no período de Khrushchev, os conjuntos sofrem muitas 

ameaças de demolição. O valor da terra urbana tem levado a administração pública a 

propor sua substituição por blocos mais densos, e, portanto, mais rentáveis. Alguns 

projetos propõem o aproveitamento dos painéis de concreto nas novas construções, tendo 

sido erguidos alguns protótipos.46 

45 Florian Urban, “Prefab Rússia”, set. 2008.
46 Idem. 

230. Blocos residenciais russos, modelo K-7.
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Neste sentido, a demolição dos blocos residenciais emergiu como tema das políticas urbanas 

e da habitação social nos anos 90 e são parte de operações em maior ou menor escala feitas com 

a participação do Estado e visando à melhoria do estoque habitacional. Nos países integrantes do 

Projeto RESTATE, a totalidade dos conjuntos demolidos localizavam-se em bairros pobres, com 

alta concentração de minorias (como árabes na França e marroquinos na Holanda) e problemas de 

violência. Apesar dos investimentos realizados em alguns deles e a boa condição física, permanecia 

a sensação de insegurança e a imagem negativa. As demolições realizadas guardaram íntima relação 

com os projetos urbanos de reestruturação urbana mais gerais, configurando-se em obstáculos a 

certa coesão urbana imaginada. O aumento no valor da terra e a pressão do mercado imobiliário 

vêm pressionando os Estados a livrarem-se dos conjuntos e a construírem novas habitações de 

acordo com a demanda. A demolição mostra-se como a oportunidade de eliminar símbolos da 

crise urbana e fracassos políticos, sem que se considerem suas consequências e perspectivas sociais.47 

Os conjuntos residenciais franceses construídos em massa nos 60, com a mesma tipologia 

do holandês Bijlmemeer e do alemão Hellersdorf sofrem da mesma ameaça de demolição. O 

conjunto Les Courtillières, no município de Pantin, nas imediações de Paris, passou da afeição 

original e da exaltação como solução ao problema da moradia para estigmatizado e problemático 

conjunto periférico. Construído entre 1954 e 1966, segundo projeto do arquiteto Émile Ailaud, 

é composto pela mistura de blocos em altura com edificações baixas distribuídas em meio 

ao jardim, e marcado por grande bloco sinuoso perpassando toda a composição, conhecido 

como “Serpentina”. Ocupado inicialmente por franceses e alguns estrangeiros (sobretudo 

espanhóis, tunisianos e algerianos), tinha boa reputação entre os moradores. Mas pouco tempo 

após a inauguração já estava associado a crimes e juventude desocupada, e abandonado pela 

administração pública. Nos anos 80, com o quadro de abandono e decadência mais acentuado, 

propôs-se sua recuperação, que incluía a demolição parcial de várias partes, a criação de serviços 

públicos e a construção de outros apartamentos, o que não ocorreu.48 

Só nos anos 2000, com a venda do conjunto à municipalidade e a comissão do 

projeto de recuperação ao arquiteto Paul Chemetov, o valor histórico do conjunto foi levado 

em questão, lembrando-se da ambição do autor do projeto e do entusiasmo dos primeiros 

moradores. Resistindo fortemente à, ainda persistente, proposta de demolição, Chemetov 

estruturou a recuperação na reforma da “Serpentina” para os habitantes. Numa associação 

com a loja de móveis IKEA, o arquiteto aumentou os apartamentos e inseriu novos balcões 

externos. A reforma foi amplamente divulgada pela mídia, mas permaneceu criticada, numa 

polêmica ainda persistente quanto à demolição ou a viabilidade da reforma. A história do 

conjunto como símbolo e testemunho do período otimista de reconstrução do pós-guerra 

permanece incompreendida ou rejeitada, a não ser pelo valor afetivo de alguns moradores e 

pelo interesse de alguns especialistas, sobretudo arquitetos.49  

47 Fatiha Belmessous, Franck Chignier-Riboulon, Nicole Comerçon e Marcus Zepf, “Demolition of  large housing 
estates: an overview”, 2005.
48 Nick Bullok et alli, “Les Courtillières. Ordinary housing project – extraordinary history?”, Set. 2008.
49 Idem.
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Esse é o caso dos arquitetos Fréderic Durot, Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal 

que se levantaram como defensores dos grandes conjuntos habitacionais franceses, 

articulando-se em favor de sua permanência. Os três arquitetos postularam, no livro 

publicado pela Editora Gustavo Gili, argumentos favoráveis à sua manutenção, em 

que apresentam alternativas de adaptação e reuso. Eles são contra o que chamam de 

limpeza ideológica da paisagem representada pela bota abaixo dos conjuntos na periferia 

de Paris (ocupados pela população de baixa renda, sobretudo imigrantes do Norte da 

África), que são o símbolo da segregação social e étnica francesa. Com altos níveis de 

criminalidade e taxas de desemprego, são desafio às políticas de integração do governo 

francês. Indiretamente, a arquitetura dos conjuntos tornou-se ré deste processo, culpada 

das mazelas sociais e políticas, devendo ser eliminada.50 

Como defensores dos postulados do movimento moderno e de seus princípios 

julgados ainda válidos como a habitação mínima e a planta livre, o trio de arquitetos propõe 

a transformação dos conjuntos, com a substituição de janelas, melhoria das divisões internas 

e fornecimento de espaços comunais. Segundo seu diagnóstico, ao longo do século XX 

as habitações em série europeias deixaram de contar com espaços coletivos, mantendo-se 

as unidades residenciais reduzidas ao mínimo. Na Unidade de Habitação de Berlim, por 

exemplo, simplesmente eliminaram-se as áreas comuns. O objetivo do grupo ao intervir 

nos conjuntos franceses é instituí-los dos atributos das versões iniciais dos blocos modernos 

quando a habitação era entendida na conjugação entre os espaços individuais e comuns.51 O 

resultado prático das suas indagações, apresentado no projeto para seis conjuntos residenciais, 

são intervenções massivas no interior dos apartamentos e no aspecto exterior, alterando 

radicalmente a imagem para uma mais contemporânea. 

50 Fréderic Purot, Anne Locaton e Jean-Philippe Vessal, Plus. La vivienda colectiva. Territorio de excepción, 2007.
51 Idem.

231. Vista geral do Conjunto Residencial Les Courtillières, Pantin, França.
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232. Projetos de renovação de blocos habitacionais propostos por Fréderic Durot, Anne Lacaton e 
Jean-Philippe Vassal.
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Repetidamente quando a opção é pela manutenção física dos conjuntos residenciais ela 

é guiada pela adaptação das moradias aos parâmetros do mercado, tornando-as mais atrativas 

a compradores e locatários. Problema comum aos grandes conjuntos é o envelhecimento da 

população e a desocupação dos imóveis. A redução das famílias e os novos arranjos produtivos 

de mercado, com a mudança do perfil dos empregos, principalmente na indústria, leva ao 

desinteresse pela moradia nos conjuntos. Este é o caso do conjunto residencial Gardsten, em 

Gotenburgo na Suécia, construído entre 1969 e 1972, como parte do programa de promoção 

em massa de habitações chamada “Um milhão de apartamentos”. Com mais de 50 blocos 

de elementos pré-fabricados, nos anos 80 associou-se ao feio e ao perigoso, pois apresentava 

questões de conservação, com problemas de esvaziamento e ocupação por imigrantes 

refugiados do Iraque, Bósnia e Somália.52 

 Nos anos 2000 uma empresa privada passou a gerir o conjunto e iniciou ação agressiva 

para sua inserção no mercado imobiliário, com intervenções significativas nas edificações 

associadas a estratégias de marketing de discurso ecológico. Os blocos ganharam novos 

revestimentos, entradas, varandas, coberturas para captação da energia solar, elevadores, 

terraços e toda sorte de elementos que fazem a diferenciação entre eles. A obra adquiriu 

aspecto inteiramente contemporâneo, em muito pouco lembrando a do projeto construído 

ou mesmo a sua passagem no tempo.53

 O arquiteto inglês John Allan, do escritório Avanti Architects, defende que os interesses 

do mercado devem estar envolvidos quando se trata de restauração de arquitetura moderna. 

No projeto do grupo Avanti para o conjunto residencial Wynford House,54 selecionado 

por concurso público em 1996, as preocupações com a viabilidade e permanência física do 

52 Fernando Diniz Moreira & Guilah Naslavsky, Conservação e requalificação de grandes conjuntos habitacionais modernistas: 
reflexões sobre a experiência escandinava recente, 2010, p.8.
53 Idem, p.8-11.
54 Além de Wynford House, o escritório inglês Avanti Architects envolveu-se com a restauração do edifício Isokon e 
elaborou diretrizes de gestão para Barbician Golden Lane. www.avantiarchitects.co.uk

233. 234. Conjunto residencial Gardsten, Gotenburgo, Suécia.
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edifício foram fundamentais para sua concepção, para muito além da permanência física da 

obra do arquiteto de origem russa Berthold Lubetkin, autor da obra. Pesaram fortemente nos 

argumentos de restauração o fato de o conjunto ser considerado a menos importante obra de 

habitação social de Lubetkin, tendo inclusive o pedido de proteção jurídica negado. Wynford 

House foi construído por Lubetkin como parte de um conjunto residencial maior, Priory Green, 

projetado em 1930, mas construído entre 1947 e 1957, tendo sofrido ao longo do tempo com 

a falta de manutenção. O concurso de projetos visava à reabilitação do conjunto para a venda 

dos apartamentos. Os critérios de projeto apresentados envolviam: 1. arranjos financeiros para 

garantir mais recursos para o conjunto; 2. propostas de gestão; 3. soluções técnicas equilibrando 

as necessidades de melhorias com a conservação; 4. adequação social para atender às demandas 

por apartamentos de novos tipos; 5. agregar valor de mercado com a construção de coberturas, 

instalação de portaria e provisão de serviços. Os apartamentos que eram ocupados por população 

de renda mais baixa foram em parte adaptados para o público de classe média. No geral o que 

se defendeu foram mudanças que tornassem o projeto economicamente viável, mas que não 

alterassem a ideia original.55 Um equilíbrio delicado, tanto quanto difícil. 

Parte das dificuldades na recuperação dos edifícios de habitação social do pós-guerra 

advém do fato de que tais obras não são investidas do caráter de artefatos culturais. São 

tratadas apenas sob o viés da problemática social e habitacional. As peculiaridades históricas, 

culturais, arquitetônicas e afetivas a que podem ser atribuídas valor patrimonial nem sempre 

são consideradas. Talvez o primeiro passo para intervenções mais sensíveis, respeitando a 

pré-existência e em acordo com as regras internacionais de restauração seja a proteção 

por lei dos exemplares considerados importantes. Sabe-se que, nos mais diferentes países, 

o reconhecimento oficial dos bens culturais não é garantia de integridade ou valoração e, 

naturalmente, que ele somente, sem o reconhecimento dos moradores, da comunidade e dos 

interessados, em muito pouco servirá para a manutenção física dos bens. Nos casos estudados, 

entretanto, quando ao menos há alguma perspectiva de patrimonialização no horizonte, os 

olhares mantém-se mais alertas. 

 Balford Tower, edifício de apartamentos de interesse social localizado em Londres 

e projetado por Ernö Goldfinger, em 1963, teve salvaguardados aspectos importantes de 

sua materialidade graças à atuação em tempo do English Heritage, instituição que cuida da 

preservação dos bens culturais na Inglaterra, por ser considerado um dos mais esplêndidos 

exemplares da arquitetura do pós-guerra inglesa no atendimento aos programas de habitação 

de interesse social. Construído em concreto aparente, tem o corpo dos elevadores e escadas 

destacado do edifício que é acessado a cada três pavimentos, reduzindo-se às circulações e 

aumentando o espaço para os apartamentos. Completam o conjunto, apartamentos para 

idosos, lojas, centro comunitário e estacionamento.56 

55 John Allan, “MOMO’s second chance: the revaluation of  inner urban housing in Britain”, 1998, pp.25-28.
56 Martin O’Rourke, “The Lansbury Estate, Keeling House and Balfron Tower: conservation issues and the architecture 
of  social intent”, 2001, pp.174-175; Catherine Croft, “Preserving modern housing: the English experience”, 1996a, 
p.199.



259

Localizado junto a uma avenida de grande tráfico aumentada em sua capacidade de 

veículos, verificou-se a necessidade de instalação de janelas anti-ruído nos apartamentos. A 

solução mais imediata foi a substituição completa das janelas originais por outras em PVC. 

Considerado de interesse nacional por razões históricas e arquitetônicas, foi protegido por 

lei antes que a substituição das janelas se completasse de modo a garantir que solução mais 

sensível arquitetonicamente fosse realizada. Com a preservação, os trabalhos já iniciados das 

novas janelas foram interrompidos, pois essas não correspondiam ao desenho das originais 

do arquiteto Goldfinger. Soluções alternativas foram buscadas que atendessem ao orçamento 

limitado, ao tempo e ao desempenho necessários, até se optar por janelas também de PVC 

com desenho e seção mais próximas das em madeira.57 

Também em Keeling House, outro conjunto residencial londrino de 1955, a atuação 

do English Heritage impediu a sua demolição. Edifício público de 16 pavimentos construído 

em concreto armado de autoria de Denys Lasdun tem solução bastante expressiva na 

articulação dos quatro blocos unidos pela escadaria central de acesso aos apartamentos, que 

permite visadas dramáticas do exterior. Lasdun pretendeu trazer o ambiente da rua para o 

edifício, criando espaços de convívio, como o acesso às varandas dos apartamentos que dão 

a chance de encontro aos moradores. Em 1993, o edifício teve a estrutura condenada e foi 

abandonado com a forte possibilidade de demolição. A proteção impediu que isso acontecesse, 

mas os apartamentos permaneceram vazios até que foram comprados por um investidor 

privado que renovou completamente todo o edifício; que por sua vez ganhou mais quatro 

apartamentos de cobertura (um em cada torre) e nova portaria com vigia permanente. Os 

imóveis foram vendidos a preços elevados, mudando drasticamente o perfil dos moradores.58 

Em Keeling House, a permanência física das habitações por ação da instituição de patrimônio 

não impediu a mudança do caráter social das moradias, o que demonstra a complexidade da 

atuação patrimonial no que concerne à moradia de interesse social. 

O processo de preservação de Alexandra Road, que foi o primeiro da série de conjuntos 

residenciais protegidos pelo English Heritage,59 mostra os sucessos e dificuldades do tema. O 

projeto de Road causou polêmica desde a sua elaboração. Pensado pelo poder público para 

atender cerca de 5.000 famílias, foi projetado pelo arquiteto Neave Brown e implantado em 

vizinhança nobre de Londres. Quando em 1978 foi finalmente completado, recebeu elogios 

da crítica como o mais destacado dos conjuntos residenciais de baixa altura e alta densidade 

de sua época. O conjunto foi afetado pela histórica falta de manutenção pelo poder público 

em habitações de interesse social, o que o levou à grave estado de degradação. 

Em 1993, grande montante de recursos oriundo de programa estatal para transformar 

conjuntos residenciais impopulares foi aplicado em obras, que incluíam a instalação de 

57 Martin O’Rourke, Op. Cit., p. 175.
58 Catherine Croft, Op. Cit., 1996a, p. 198; BBC/Open University, “Keeling House”, 2001; Theodore Prudon, Op. 
cit., p.14.
59 Além dos conjuntos londrinos referidos, Park Hill em Sheffield (inspirado em Le Corbusier e nas habitações dos 
Smithsons, construído entre 1957 e 1961 pelo Sheffield City Council) foi protegido pelo English  Heritage em 1998. 
John Allan. Op.cit., p.23.
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235. 236. 237. Balford Tower, 
Keeling House e Alexandra 
Road, Londres.
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iluminação exposta em reposição aos fios embutidos, reparos no concreto aparente e a 

possibilidade de substituição das janelas originais por PVC. Preocupações quanto à gestão 

e ao caráter das obras levaram residentes e interessados a pedirem sua preservação por lei. O 

Docomomo foi envolvido e arquitetos e instituições respeitadas como Richard Rogers, Philip 

Powel e a Royal Fine Art Comission se posicionaram favoravelmente ao pleito. Contrariando 

as expectativas, o conjunto foi preservado por ser arquitetura excepcional, exemplo de 

modernismo ambicioso e humano numa escala única, e testemunho histórico importante 

de período em que a política de habitação social fundada em preceitos socialistas poderia 

produzir forma e estilo arquitetônico distinto.60 

A proteção jurídica de Alexandra Road envolveu uma série de novidades: foi o mais 

jovem edifício a ser listado (com menos de 30 anos), o maior deles e o primeiro exemplar de 

habitação pública do pós-guerra. Segundo Catherine Croft, arquiteta do English Heritage 

encarregada de acompanhar as obras no conjunto, ela trouxe uma série de desafios para o 

campo patrimonial; o primeiro deles foi no trato com os residentes. Esses haviam inicialmente 

solicitado a proteção por meio da Associação de Moradores, mas depois de consumada, se 

viram potencialmente restritos em sua atuação, preocupados com as imposições burocráticas. 

O English Heritage tornou-se fácil culpado dos atrasos (que na verdade tinham várias razões), 

o que gerou algumas dificuldades nos argumentos em favor da proteção como tendo papel 

importante no estabelecimento de sentimento de pertencimento e ajudando na preservação. 

Problemas internos de gerenciamento, tanto do órgão de preservação quanto do Camden 

Council, proprietário dos imóveis, impediram que se levasse adiante as reuniões públicas com 

os moradores e muito do entusiasmo e confiança inicial se esgarçaram.61 

Das lições que ficaram do processo de recuperação de Alexandra Road o envolvimento 

com os moradores é dos mais importantes. Algumas outras sugestões feitas pela arquiteta vão 

ao encontro dos preceitos internacionais de restauração como o estudo cuidadoso da obra 

nos seus aspectos históricos e arquitetônicos e o entendimento das especificações técnicas de 

projeto antes da intervenção, além de dar-se tempo necessário, que muitas vezes é grande, 

para os trabalhos de levantamento e projeto. E no caso da habitação de interesse social, o 

envolvimento com os órgãos públicos de habitação, proprietários ou gestores dos edifícios é 

essencial. Entender como funcionam suas estruturas, de onde vêm os recursos, pode evitar 

problemas na hora da gestão e ajudar no diálogo com os órgãos de preservação.62

A atuação mais conscienciosa no trato das habitações de interesse social na qualidade 

de patrimônio cultural vem principalmente da Itália, país de grande tradição no campo da 

preservação e de referência na teoria e na prática do restauro, onde a opção pela manutenção 

física dos blocos e a sua renovação é a opção mais comum, opondo-se à demolição.63 A 

realização de inventários para a proteção da arquitetura moderna incluindo edifícios do pós-

60 Catherine Croft, “Alexandra Road, London”, 1996.
61 Catherine Croft, Op. cit., 1996a, p.197; Catherine Croft, Op. cit., 1996, p.49. 
62 Catherine Croft, Op. cit., 1996, pp.55-57.
63 Fatiha Belmessous, Franck Chignier-Riboulon, Nicole Comerçon e Marcus Zepf, Op. Cit., 2005, p.197.
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guerra e de habitação social tem sido feita sistematicamente por iniciativa de especialistas e 

de órgãos de preservação, nos quais o programa habitacional INA Casa recebeu particular 

atenção, dada sua importância no contexto de reconstrução do pós-guerra. 

O INA Casa, programa público de moradia social foi promovido pelo Ministério 

do Trabalho italiano, em 1949, com o objetivo de resolver o problema do desemprego dos 

trabalhadores, ativando o sistema econômico do pós-guerra. É um dos produtos da reconstrução 

italiana com valor de testemunho histórico, cujo patrimônio a tutelar é amplo e complexo. 

Entre 1949 e 1963, o programa construiu cerca de 400.000 residências nas principais cidades 

italianas, principalmente nos subúrbios. Os projetos arquitetônicos e urbanísticos eram 

planejados e coordenados pelo Comitê Central que contava com a participação dos mais 

importantes arquitetos italianos do período. O programa tinha a intenção de unir progresso 

técnico e novos estilos de vida com a ideia da cidade italiana tradicional, prestando atenção 

às preexistências locais, como centros históricos, estilos de vida, clima, paisagem e sistemas 

construtivos. Resultaram numa variedade de soluções arquitetônicas que dialogam com as 

questões da habitação moderna do pós-guerra na Europa.64 

O desafio da preservação dos conjuntos do INA Casa apresentou-se nos anos 2000, 

a partir de ações acadêmicas diversas que buscaram conhecer sistematicamente os complexos 

habitacionais, para aprofundar sua compreensão arquitetônica e histórica, respondendo de 

64 Paola di Biagi, “Fifty years after the INA-Casa”, 2000, pp.140-141.

238. 239. 240. Quartieri Tuscolano, Roma. Vistas do conjunto.
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maneira mais ou menos específica às questões de como conservar e/ou reusar o patrimônio 

recente, principalmente o habitacional, vasto, complexo e variado. Estudos aprofundados 

e minuciosos debruçaram-se sobre as particularidades de diversos conjuntos residenciais 

italianos, como na tese de doutorado de Alessandra Cerroti, que traz minuciosos levantamentos, 

buscando levantar indagações e traçar encaminhamentos de salvaguarda do legado.65  

A valoração dos conjuntos residenciais no âmbito internacional recebeu, contudo, 

restrições de especialistas. Autores como Henri-Pierre Jeudi têm criticado com veemência a 

excessiva patrimonialização da sociedade contemporânea e suas práticas seletivas ampliadas. A 

sociedade que se recusa a destruir tem dificuldades com a prática do patrimônio, ela mesma 

uma forma de destruição ou de por fim a algo que estava vivo. Segundo o autor:

Na França, os conjuntos habitacionais construídos nos anos 1960, na periferia de Paris, 
são hoje demolidos porque eram chamados de “tocas de coelhos”. Mas, em decorrência dos 
movimentos de preservação das memórias urbanas, algumas dessas “torres” estão sendo 
conservadas como locais de memórias urbanas, para mostrar às novas gerações como 
seus pais e avós viviam nessas “tocas de coelhos”. Da mesma maneira que as catástrofes 
podem ser tratadas como objetos museográficos, também a miséria social pode ser um 
objeto patrimonial66 

As mudanças na consideração do patrimônio a salvaguardar e as críticas sobre sua 

exagerada condição não correspondem às convenções internacionais do campo disciplinar 

do patrimônio cultural e do conceito de bem cultural. Não custa lembrar que a Carta 

de Veneza, documento base do ICOMOS e basilar na preservação de obras e conjuntos 

65 Paola di Biagi, La grande riconstruzione, 2001; Ferruccio Luppi e Paolo Nicoloso, Il piano Fanfani in Friuli, 2001; 
Rinaldo Capomolla e Rosalia Vittorini, L’architettura INA Casa (1949-1963). Aspetti e problemi di conservazione e 
recupero”, 2003; Ugo Carughi, Città architettura edilizia pubblica. Napoli e il piano INA-Casa, 2006; Alessandra Cerroti, 
Edilizia residenziale pubblica del dopoguerra in Italia: questioni di conservazione e di restauro, 2010.
66 Henri-Pierre Jeudy, Espelho das cidades, 2005, p. 69.

241. 242. Quartieri Tuscolano, Roma. Detalhamento do projeto de restauração.
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urbanos, traz clara a noção de monumento extrapolando o entendimento da obra 

arquitetônica única e isolada.67

As críticas sobre a preservação desmedida da sociedade contemporânea isolam-se em 

meio aos enormes esforços de mudança dos cânones patrimoniais, cujo reconhecimento da 

multiplicidade do universo cultural é ponto central. Para Madeleine Rébérioux, em artigo 

sobre o patrimônio operário, pautada no conceito de lugar de memória de Pierre Nora,68 

muitos e variados são os lugares urbanos de memória do mundo operário. Sua preservação 

fundamenta-se na trajetória de luta política dos trabalhadores e da visibilidade aos espaços 

daqueles que por poucas vezes tiveram lugar e oportunidade. Adquire sentido também 

político, já que a memória é uma estratégia de transformação da sociedade, como o são, as 

práticas de preservação do patrimônio. Insere o mundo do trabalho na complexa teia das 

lembranças e dos esquecimentos que são as proteções por lei de artefatos da cultura material, 

ampliando suas possibilidades seletivas. 

Como mostrou Sérgio Poretti,69 as questões de salvaguarda dos conjuntos habitacionais 

passam pelas transformações mais evidentes e recorrentes (fechamento de balcões, substituição 

de envasaduras, mudança das cores originais e introdução de equipamentos de segurança) e 

transbordam para o entendimento dos reais comprometimentos que causam na identidade 

e na qualidade dos conjuntos. O central é reconhecer e atribuir-lhes valor, entendendo que 

as habitações coletivas, nas mais diversas partes do mundo, são hoje parte viva e integrada da 

periferia da cidade contemporânea.

67 Beatriz Kühl, “Notas sobre a Carta de Veneza”, jan./dez.2010.
68 Para Ulpiano Bezerra, os “lugares de memória” de Nora são bastante operativos e úteis para articular práticas, 
agentes, referenciais e conteúdos de memória, pois condensam muitos sentidos da memória – materiais, simbólicos e 
funcionais. Ulpiano Bezerra de Meneses, “A História, cativa da memória?”, 1992.
69 Sergio Poretti, “Dal piano al patrimonio INA Casa”, 2003.
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Arquitetura moderna e restauração: premissas teóricas

Os conjuntos residenciais são emblemáticos do discurso que se construiu a respeito da 

obsolescência conceitual que acarreta em degradação física, dado que neles as transformações 

materiais são profusas e evidentes. Como entender, ou mesmo aceitar, o envelhecimento 

da arquitetura moderna, cujo nome dá sua própria condição de existência? As imagens do 

Pedregulho que correram o mundo e fizeram, em grande parte, a fama da arquitetura brasileira 

são talvez apenas evocação do seu estado presente: habitado há décadas, com desgastes 

materiais, com gestões equivocadas, sem manutenção, com intervenções variadas. 

Como mostrou Helga Silva em estudo sobre o Conjunto Residencial do Pedregulho, 

as marcas do tempo dão a todas as edificações do conjunto aspecto envelhecido, e não deixam 

dúvidas da distância entre o projeto ideal e seu abandono real.1 No entanto, parece ser 

importante para a aproximação e valoração dos conjuntos residenciais resignar-se com os fatos 

da ação do tempo, que é parte da historicidade das edificações, e considerar que há adições 

que adquiriram seu direito de permanecer, e que, por fim, há processos de envelhecimento. 

Como vimos no capítulo anterior, as posturas de atuação nos conjuntos residenciais 

vão da demolição e construção do novo à adaptação do existente à cidade construída, passando 

por musealizações ou substituições de partes substantivas das composições. Daí derivam 

1 Helga Santos Silva, Arquitetura moderna para a habitação popular: a apropriação dos espaços no Conjunto Residencial Mendes de 
Morais (Pedregulho), 2006, p. 3

Para as gerações futuras? 
Blocos residenciais no Brasil8.

243. 244. Conjunto Residencial Pedregulho, ontem e hoje.



266

sérios problemas metodológicos das intervenções, que descartam o pressuposto da expansão 

do campo de ação do patrimônio e não operam as ampliações conceituais, metodológicas e 

normativas que seriam necessárias no trato às habitações. 

Neste contexto, os problemas da restauração de obras do século XX são vastos e 

decorrem da diversidade de programas e feições ao longo do tempo e conforme a localização 

geográfica, porém não são maiores do que as experiências acumuladas e os debates sobre o 

tema. Já se vão ao menos 20 anos de estudos sistemáticos e atribuição de valor aos produtos 

culturais do século XX. Desde o final dos 80, com a criação do Docomomo e a aproximação 

dos órgãos internacionais como ICOMOS e UNESCO, que se produz conhecimento sobre 

o assunto, ao qual se somam os profusos estudos acadêmicos em diversas partes do mundo e 

as obras de restauração em exemplares de toda sorte. 

Estar atento aos problemas teóricos e práticos que envolvem as obras de restauração 

da arquitetura moderna justifica-se pelos projetos pouco criteriosos, ou excessivamente 

pautados em fundamentos próprios que vêm ocorrendo em diversos países. Vale a pena 

percorrer os tópicos de discussões, embates e realizações e alguns dos consensos tirados por 

autores que, diante da premência das ações e do compromisso com a atribuição de valor à 

arquitetura moderna, buscaram compreender as particularidades do tema. Das inúmeras 

discussões e realizações na área da restauração da arquitetura e do urbanismo modernos, 

alguns tópicos recorrentes são identificáveis, a saber: 1. filosofia e métodos; técnicas e 

materiais construtivos; 2. usos e funções;  3. o papel dos arquitetos modernos; 4. afetividade 

e proximidade temporal e 5. durabilidade.2  

O primeiro e complexo tema dos métodos e da filosofia vem à tona com frequência 

em decorrência de ações pouco criteriosas e em desconsideração aos pressupostos teóricos 

seculares da disciplina da restauração arquitetônica. O aumento dos debates e das experiências 

revela o campo fértil de posicionamentos de ordem ideológica e prática, em que nem sempre os 

consensos históricos firmados internacionalmente são aceitos. O moderno é recorrentemente 

posto como um campo à parte no que concerne à sua manutenção às gerações futuras. Muitos 

dos preceitos teóricos da restauração, consolidados como campo disciplinar autônomo desde 

o início do século XX, são descartados. Em objetos icônicos e celebrados pelos manuais de 

arquitetura moderna, avidamente consumidos por gerações de arquitetos formados no breve 

século XX, o retorno à imagem original ou estado inaugural remonta às convicções basilares 

e às afetividades que lhes são identitárias. As particularidades do moderno, dadas também 

por sua proximidade no tempo, como explicita Beatriz Kühl, tais como a possibilidade 

de reprodução de elementos, existência de projetos detalhados, familiaridade do sistema 

2 Susan Macdonald (org.), Modern Matters, 1996; Susan Macdonald, Preserving post-war heritage, 2001; Susan Macdonald, 
“Materiality, monumentality and modernism: continuing challenges in conserving twentieth century places”, 2009; 
Theodore Prudon, Preservation of  modern architecture, 2008; Allen Cunningham, Modern movement heritage, 1998; Beatriz 
Kühl, “Preservação da arquitetura moderna e metodologia de restauro”, 2006; Simona Salvo, “Restauro e ‘restauros’ 
das obras arquitetônicas do século 20: intervenções em arranha-céus em confronto”, 2007; Simona Salvo, “O arranha-
céu Pirelli: crônica de uma restauração”, 2006; Fernando Diniz Moreira, “Os desafios postos pela conservação da 
arquitetura moderna”, 2011.
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projetual, experimentalismo construtivo, facilidade de usar técnicas semelhantes, e, muito 

importante, a atribuição de valor calcada mais nos valores estéticos e muito pouco nos valores 

documentais, desculpam a volta a um dado momento, em geral o inicial, donde tem-se as 

ações de repristinação.3  

Paira sobre as edificações do movimento moderno certa aura de culto e fetichização, 

fruto da história de afirmação como linguagem e pensamento hegemônico a seu tempo. Estas 

permitem e desculpam que lhes sejam dadas tratamento especial nas ações de restauração. De 

acordo com Simona Salvo, identificam-se duas posturas principais nas restaurações de obras 

modernas e contemporâneas: para as obras de valor reconhecido, notadamente as da primeira 

metade do século XX, há a tendência à repristinação idêntica; para as obras mais recentes, 

recorre-se a grandes intervenções e substituições. Em ambos os casos o refazer impõe-se 

sobre o conservar, desprezando-se as partes e os materiais autênticos, numa “indubitável e 

progressiva perda de memórias arquitetônicas recentes”.4 

As revistas e os manuais de arquitetura cumprem papel decisivo nesse processo. As 

imagens em preto e branco que percorreram o mundo e deram a conhecer obras que se 

tornaram ícones do modernismo são fontes preciosas de informação e ajudam tremendamente 

aos projetos de restauração. Mas, ao mesmo tempo, elas captam a atenção muito mais pela 

forma do que pela materialidade, raramente incluindo pessoas ou o contexto. Muitas foram 

feitas com as obras recém-inauguradas, e não dão a dimensão do uso ou dos detalhes e não 

deixam espaço para a pátina do tempo.5 

 Embora existam muitas correntes teóricas no campo do restauro, há o consenso 

de que o valor documental da obra é central, bem como o respeito à matéria original.6 Os 

apagamentos para o retorno à imagem original e idealizada desrespeitam os princípios da 

Carta de Veneza, que afirma a restauração como ato excepcional que “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.”7 Vale citar a Robie House de 

Frank Lloyd Wright, que é restaurada há algum tempo com o pressuposto de retorno de seu 

“esplendor original”:

The Frank Lloyd Wright Preservation Trust will stabilize the building, repair the damage 
caused during the home’s 100 years and return the building to its original appearance in 
1910 when construction was completed and the house best reflected the design intent of 
the architect and the client.8

3 Beatriz Kühl, Op. cit., 2006.
4 Simona Salvo, Op. cit., 2007.
5 Susan Macdonald, “Materiality, monumentality and modernism: continuing challenges in conserving twentieth-
century places”, 2009.
6 Beatriz Kühl, Op. cit., 2006, p. 200.
7 Iphan, “Carta de Veneza”, 2004.
8 http://gowright.org/research/wright-robie-house/restoration-faqs.html
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O sentimento da inabilidade dos edifícios modernos para o envelhecimento dá 

argumentos para restaurações conjecturais e fantasiosas. As marcas do tempo no MEC, na 

ABI, no MAM ou no Pedregulho, por exemplo, tendem a serem vistas como sujidades para 

lavar e remover. A percepção de mau envelhecimento do moderno tem ecos no consumo 

visual perpetrado pelas políticas patrimoniais das cidades globalizadas, em que os centros 

históricos perfeitamente organizados e postos a serviço da cultura e do turismo atendem a 

demandas que não são as da vida cotidiana, sequer de respeito aos processos históricos de 

uso e ocupação. 

O retorno à imagem idealizada dos objetos modernos reforça seu papel como 

monumentos isolados na acepção do termo contrária àquela da Carta de Veneza, em que 

não se separa o monumento do seu entorno ou o da sua história. Cultuados e tornados 

celebridades, os edifícios modernos são comemorados no que tem de mais superficial e 

exterior, naquilo que aparentam e muito pouco naquilo que significam e simbolizam. Isso 

os insere nos interesses da economia global e reforça os argumentos em favor de retorno à 

imagem original e consumível. 

245. 246. 247. Casa estúdio de Diego Rivera e Frida Kahlo, Cidade do México, em 1937 e 
após restauração.

O desrespeito à matéria dos edifícios está fundamentado na crença da fragilidade 

técnica da arquitetura moderna, diante do uso de novos materiais construtivos ou de velhos 

materiais de novas formas. As técnicas construtivas são o aspecto mais desafiador na restauração 

de obras modernas, origem de muitos dissensos. A realização da arquitetura moderna partiu 

de convicções que se estruturaram, dentre outras coisas, no uso de novos materiais e na 

reprodutibilidade técnica. Os conhecimentos técnicos do período de construção das obras 

levaram a convicções que nem sempre corresponderam ao desempenho dos materiais com o 

passar dos anos. O concreto armado, material utilizado largamente nas construções do século 

XX, era pensado como tendo durabilidade muito maior do que se mostrou na prática, e 
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acabou apresentando particulares de conservação, que variam quanto à execução e ao clima, 

agravadas pela falta de manutenção.9  

No edifício do MASP – Museu de Arte Moderna de São Paulo, estudado por Ana Clara 

Gianecchini, a decisão de Lina Bo Bardi, de não impermeabilizar as vigas protendidas e os pilares 

da estrutura para não alterar o aspecto natural do concreto, levou à excessiva exposição do material 

e à sua veloz degradação. A opção da arquiteta era corroborada pela crença, à época, de que as peças 

protendidas eram impermeáveis. Desde a década de 70 que se observavam goteiras e infiltrações 

na cobertura do edifício, que o desgastaram, sem que obras de conservação pudessem ou fossem 

realizadas a contento. Na FAU-USP os problemas de cobertura decorreram da execução errada 

das vigas que não foram concretadas com contra-flexas, que levou ao acúmulo excessivo de água 

com o passar do tempo, diante da deformação natural das vigas.10 Assim, ao citar apenas estes 

dois exemplos, é possível mostrar a ordem dos problemas e das variações técnicas na arquitetura 

moderna, que põem sob questão afirmações genéricas. O uso de novos materiais ou o uso de 

conhecidos materiais de novas formas (quer por decisão de projeto ou por execução), sem que 

nem sempre se soubesse qual era seu desempenho, tiveram consequências com o passar do tempo. 

A execução leva a outro tema muitas vezes citado na preservação da arquitetura 

moderna, que é a reprodutibilidade e a fabricação industrial como convicções projetuais.  

Essas levaram a complexas apreciações quanto à autenticidade dos materiais feitos em série, 

em debates que envolveram a UNESCO e o Docomomo.11 Ao se afirmar que por serem 

produzidas industrialmente seus materiais podem ser reproduzidos também industrialmente, 

recorrendo-se ao Documento de Nara, misturou-se conceitos e contextualizações particulares. 

Válida e aprovada para relativizar rígidos critérios seletivos do patrimônio universal visando 

à inclusão de culturas não-ocidentais, o Documento de Nara tem propósitos que não negam, 

mais uma vez, a Carta de Veneza. Ao contrário, parte da reafirmação de seus princípios.12 

A reprodutibilidade e a produção industrial como princípio não implica na negação 

de cada um dos elementos como únicos e particulares quando investidos de valor cultural. 

A reedição no presente de elementos produzidos industrialmente exige esforços grandes, 

de custos elevados e algumas vezes inviáveis. Como ativar uma série industrial de pastilhas 

cerâmicas para apenas um edifício? Na restauração do Ministério da Educação e Saúde, 

diversos materiais foram recuperados individualmente e importados como o linóleo do piso, 

numa operação tão excepcional quanto dispendiosa. A fabricação contemporânea desses 

materiais originalmente industriais torna-se, portanto, artesanal.13 

 A utilização de materiais novos como plásticos, revestimentos cerâmicos, diferentes 

tipos de vidros e fibras sintéticas, sem que se tivesse o pleno domínio de seu desempenho e 

9 Susan Macdonald, “Reconciling authenticity and repair in the conservation of  modern architecture”, 1996, p.90.
10 Ana Clara Gianecchini, Técnica e estética do concreto armado. Um estudo sobre os edifícios do MASP e da FAU-USP, 2009, 
p.281.
11 Ver Capítulo 1.
12 Beatriz Kühl, “Notas sobre a Carta de Veneza”, 2010.
13 Paulo Vidal Leite Ribeiro, “Palácio Gustavo Capanema: conservação, restauração e revitalização”, 2006; Luiz Carlos 
Neves, “Função social do espaço no movimento moderno e restauração do Palácio Gustavo Capanema”, 2006.
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sem o detalhamento adequado, levou a rápidas degradações. A vida útil e a modernidade 

imaginadas, mais ou menos rapidamente, foram afetadas pelos problemas técnicos. Na 

Villa Roche de Le Corbusier, que abriga a sede da Fundação Le Corbusier, o detalhamento 

das janelas foi insuficiente para o isolamento térmico, ocasionando a degradação interna 

das paredes. Optou-se por manter o detalhe original e arcar com os custos elevados da 

manutenção, entendendo-se que a matéria e o desenho originais eram importantes, inclusive 

para a ocupação atual da edificação.14

A sede da Pirelli em Milão, conforme mostrou com vagar Simona Salvo, teve restauração 

importante na qual, partindo-se dos pressupostos da teoria brandiana e do restauro crítico, 

mostrou-se que é possível respeitar a matéria original, combatendo convicções genéricas e 

falsas. O arranha-céu Pirelli, projetado por Gio Ponti e Pier Luigi Nervi, entre 1956 e 1961, 

foi restaurado nos anos 2000 por equipe que repudiou as pressões pela substituição completa 

da pele de vidro de revestimento das fachadas por outras “idênticas” com tecnologias novas. 

As fachadas foram vistas como testemunhos da produção industrial italiana, que, depois de 

estudos detalhados, mostraram ainda estar em ótimas condições. A totalidade das partes 

metálicas foi recuperada, fazendo-se apenas pequenas modificações limitadas e respeitosas 

para garantir o desempenho adequado. Com o restauro do edifício da Pirelli, mostrou-se 

que os princípios da restauração e da conservação são aplicáveis sem importar a época dos 

objetos, desde que seus valores estéticos, históricos, sociais, antropológicos, materiais ou 

imateriais sejam respeitados.15 

O mesmo não se deu na restauração da Lever Houve, em Nova York, do escritório 

Skidmore, Owing and Merrill, SOM. A experimental fachada de vidro que revestia o edifício 

envelheceu rapidamente devido à insuficiência do selador aplicado para resistir à água e ao 

ar, infiltrando na pele de vidro e oxidando a armação metálica. Nos anos 90, o projeto do 

SOM previa a recuperação do edifício nas suas feições originais, principalmente a qualidade 

refletora do edifício, substituindo-se praticamente todas as ferragens e vidros.16

A atualização tecnológica e infraestrutural das obras do moderno, outro tópico caro 

aos que tratam do assunto, é plenamente justificada pelas exigências e transformações da vida 

moderna, muito embora não seja particular às obras do século XX, mas comum a todas aquelas 

que perpetuam no tempo e seguem utilizadas. Água, eletricidade, redes de comunicação 

e aquecimento envelhecem ou tornam-se obsoletas, sendo necessário compatibilizar a 

manutenção da matéria original com as demandas atuais. As exigências da legislação 

contemporânea de acessibilidade e segurança de edifícios impõem mudanças que não são 

simples, secundárias ou imperceptíveis. O argumento da atualização tecnológica dos edifícios 

cria justificativas para intervenções, que se destacam mais do que seria necessário ou aceitável, 

como na Lever House, em que a troca completa das ferragens não era imprescindível.17

14 Susan Macdonald, Op. cit., 2009, p.92.
15 Simona Salvo, Op. cit., 2007.
16 Idem.
17 Fernando Diniz, Op. cit., 2011. 
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A consciência da obra como de valor cultural e a responsabilidade de transmiti-la 

às gerações futuras não é incompatível com a realização de obras necessárias. A dificuldade 

maior, mais uma vez, ao que parece, reside no incômodo da constatação do envelhecimento 

dos edifícios, no seu status, como falou Beatriz Jaguaribe, de ruínas modernas. Para a autora, 

ombreados pela marca do tempo, edifícios, construídos como ícones do projeto de Brasil 

moderno e futuro, revelam na matéria a perda de sentido das ideias que o originaram. Ou 

seja, ao se fragmentar o ethos nacional modernista que ensejou sua construção, as edificações 

perdem sua novidade e função. Os materiais fraturados são o símbolo da condensação de suas 

contradições como objetos novos que renegam seu próprio envelhecimento.18

A transformação funcional e de programa por que passaram tantos edifícios modernos 

e os desafios de adaptação às novas necessidades, não são, contudo, particularidades do século 

XX. Bens imóveis de qualquer período que perpassam o tempo e resistem às mudanças são 

constantemente ressignificados. Eles só fazem sentido no presente, e é a partir dos atributos 

práticos e/ou simbólicos de que são investidos que permanecem. No caso dos artefatos do 

século XX, a valoração patrimonial veio mais brevemente e de modo mais intenso, já que 

recaiu sobre maior número de objetos e com distanciamento geracional menor, com os 

autores vivos ou seus escritórios atuantes. 

Muitos dos arquitetos modernos envolveram-se pessoalmente no esforço de dar 

sequência de seu legado, como foram Wright, Corbusier e Lucio Costa. Outros tantos, 

18 Beatriz Jaguaribe, Fins de século, 1998, pp. 120-121.

248. 249. Lever House, anos 50 e 2007.
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diante da possibilidade e necessidade de restauração de suas obras, são chamados a opinar 

como consultores ou a assinar projetos de intervenção. A tensão entre explicar as razões do 

projeto, as escolhas materiais e metodológicas, o transcurso da obra e a oportunidade de 

apresentar novas convicções, tem se revelado comum. A dificuldade de apreensão do aspecto 

conservativo das obras de restauração leva a propostas que atualizam convicções e tendem a 

ser de repristinação. Novamente, na Lever House, em Nova York, cujo projeto de restauração 

envolveu o autor, o escritório SOM, as decisões tomadas tenderam a ser pela recuperação 

da material original, apagando marcas de envelhecimento. Em outros casos, como é o de 

Oscar Niemeyer, o culto à obra e à trajetória do arquiteto justificam intervenções em obras 

consolidadas e históricas, como na Praça dos Três Poderes em Brasília ou no Sambódromo 

do Rio de Janeiro, que, para a construção de novo edifício de apoio à Passarela do Samba, de 

autoria do arquiteto, demoliu-se a oitocentista Fábrica da Brahma. Ou ainda, da construção 

do Auditório do Ibirapuera, que resultou numa imensa polêmica sobre a necessidade de 

intervenção na Marquise do Parque para articulá-lo ao conjunto edificado.   

 O paradoxo entre o respeito e a admiração pelas obras do movimento moderno 

como atuais (no sentido de que são tomadas como referência para projetos novos), e o 

seu reconhecimento como bens culturais para muito além dos atributos arquitetônicos ou 

estéticos, leva a atuações nem sempre coerentes. Reeditam-se valores no presente, gerando 

conflitos e equívocos na compreensão, percepção e fruição dos objetos materiais. A reverência 

à arquitetura moderna, fenômeno que dá a consistência, desde os anos 80, aos contínuos 

interesses pelas obras do século XX, pode ser, contraditoriamente, nociva à sua perpetuação às 

gerações futuras. Há que se ter cautela na análise dos objetos em si e das muitas implicações 

do seu transcurso no tempo. 

Para se ter em conta a grandeza do desafio da preservação de conjuntos habitacionais 

brasileiros edificados sob a égide da arquitetura e do urbanismo modernos, o primeiro desafio 

é o de dar a conhecer a natureza da produção, o caráter das intervenções, os laços de afetividade 

e de comprometimento local, as especificidades históricas e sociais, o projeto elaborado e o 

construído, as restrições e as implicações internas aos institutos construtores, além de uma 

gama de outras questões. Para tanto, é necessário o estudo aprofundado sobre casos específicos, 

tendo em perspectiva o todo da produção, seus problemas comuns e particularidades. 

A premissa do conhecimento aprofundado dos bens culturais para quaisquer ações 

de preservação ou salvaguarda nos conjuntos residenciais vem dos referenciais teórico-

metodológicos do campo da restauração hoje. Compreendendo que a restauração é ato de 

cultura, crítico e criativo, cuja pertinência é relativa, a ser discutida e enfrentada com os 

instrumentos do momento presente,19 assentimos com a necessidade de amplo e complexo 

trabalho de levantamento e pesquisa que revele as particularidades e guie os projetos de 

restauração e salvaguarda. 

19 Anotações da disciplina “Metodologia e Prática da Reabilitação Urbanística e Arquitetônica” ministrada pelas 
professoras Beatriz Mugayar Khül e Maria Lucia Bressan Pinheiro no segundo semestre de 2010, na Pós-graduação 
em Arquitetura e Urbanismo na FAU-USP.
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No Brasil, alguns autores20 vêm mostrando com ênfase e propriedade o campo disciplinar 

consolidado das práticas de restauração, cujos debates, amadurecimentos e encaminhamentos 

ocorreram ao longo de todo o século XX, tendo convenções estabelecidas. Os consensos a respeito 

partem das teorias de Cesare Brandi em sua “Teoria do Restauro” e da já citada Carta de Veneza, 

de 1964, cujo princípio básico para a restauração do edifício histórico é preservar, “tanto a obra 

de arte, quanto seu testemunho histórico”.21 Após a II Guerra Mundial, o tema do patrimônio 

coletivo emerge das dramáticas perdas materiais da guerra e das refazimentos afetivos, gerando 

reformulações teóricas fruto, também, da abrangência do que se passa a considerar patrimônio, 

o que, em muitas formas já se permitia desde o final do século XIX e início do século XX com 

a ampliação do conceito de monumento posto por Ruskin, passando por Alois Riegl e Camilo 

Boito. De tais discussões estabelece-se o entendimento da restauração como ato histórico-crítico, 

uma intervenção na imagem figurativa da obra de arte nos seus aspectos materiais e compositivos. 

Tais pressupostos são organizados por Brandi na “Teoria do Restauro”, de 1963, compartilhados 

e coadunados na Carta de Veneza. Brandi afirma,  reconhecendo a dupla instância histórica e 

estética do artefato cultural e a alta complexidade na conciliação dessas dimensões, que o que 

deve guiar as intervenções é o rigoroso juízo crítico de valor. 

A finalidade de qualquer obra que vise à conservação é a transmissão dos objetos da 

cultura material para as gerações futuras, com o compromisso da preservação da matéria 

original que conforma a sua “consistência física”. Para se proceder com rigor metodológico, 

o juízo do monumento e a avaliação crítica preconizada com vistas à sua recuperação, 

deve-se partir do conhecimento detalhado, aprofundado e de pesquisa empírica, tais como 

prospecções, levantamentos métricos, análises dos materiais e de suas patologias, além de 

pesquisas de caráter histórico e iconográfico. 

Importante frisar que o rompimento das fronteiras do que é o patrimônio a salvaguardar 

que ocorreu nos anos 70 em diante, tal como discorremos na Parte II, não anula a validade 

das afirmações brandianas, tampouco as convenções estabelecidas sobre os procedimentos de 

restauração, cujas referências seguem sendo a Carta de Veneza. A substituição do termo “obra 

de arte” pelo termo “bem cultural” é suficiente para nominar os novos objetos a salvaguardar, 

já que o movimento inicial e verdadeiramente importante é o de reconhecimento, ou o de 

valor atribuído aos objetos. A partir da valoração, os objetos tornam-se exceções no conjunto 

dos artefatos humanos, exigindo ações de restauração.22 

O pressuposto desta tese de doutorado foi o de respeito aos conjuntos residenciais 

na qualidade de bens culturais, documentos históricos das formas de morar, da produção de 

20 Para discussões competentes em português sobre o tema ver Beatriz M. Khül, Arquitetura do ferro e arquitetura 
ferroviária em São Paulo, 1998; Beatriz Mugayar Kühl, “Cesare Brandi e a teoria da restauração”, 2006; Manoela 
Ruffinoni, Preservação e restauro urbano: teoria e prática de intervenção em sítios industriais de interesse cultural, 2009; Cláudia 
Reis Cunha, Restauração: diálogos entre teoria e prática no Brasil nas experiências do Iphan, 2010; Cristiane Souza Gonçalves, 
Restauração arquitetônica. A experiência do SPHAN em São Paulo, 1937-1975, 2007; Antonio Luiz Dias de Andrade, Um 
Estado Completo que Pode Jamais ter Existido, 1993. Ver, também, disponível em português, Giovanni Carbonara, “Brandi 
e a restauração arquitetônica hoje”, 2006.
21 Iphan, “Carta de Veneza”, 1964. 
22 Claudia Reis Cunha, Op. cit, 2010, p.29.
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habitação social, das formas de ocupação das cidades brasileiras, da sociabilidade operária 

e das políticas estatais para o trabalhador brasileiro, e produtos arquitetônicos exemplares 

das expressões modernas nacionais. Tendo-os como bens culturais é necessário partir de 

adequado aporte teórico-metodológico e exaustivo conhecimento sobre suas peculiaridades, 

de modo a encaminhar corretamente ações de salvaguarda. Considerando as especificidades 

da arquitetura dos conjuntos residenciais modernos, o desafio é articulá-las aos princípios 

da teoria da restauração, permitindo avançar no debate, e, logo, nas práticas. Na tentativa 

de compreensão da produção habitacional, percebe-se que do ponto de vista físico, as 

modificações, alterações e degradações variaram conforme condicionantes muitos específicos 

dados pelos processos históricos de cada construção, ocupação e gestão ao longo do tempo, 

cujos principais temas se procurará mostrar adiante. 

Para salvaguardar as construções residenciais públicas do pós-guerra, como fala a 

pesquisadora italiana Alessandra Cerroti, é preciso contemporizar entre conservar e inovar na 

dinâmica urbana, tendo-se em conta os valores arquitetônicos e ambientais.23 O ponto de partida 

seria compreender os valores dos conjuntos residenciais a serem legados às gerações futuras. 

Seriam todos patrimonializáveis? Malgrado as transformações existam e façam parte da realidade, 

qual é sua historicidade? O que preservar, o que transformar em face das necessidades na vida 

contemporânea e da eventual obsolescência dos modos de vida propostos originalmente?

Conjuntos residenciais brasileiros

A investigação dos problemas de preservação dos conjuntos residenciais brasileiros 

mostrou que a gama de fatores de conservação é extremamente diversa. Os grandes esforços do 

23 Alessandra Cerroti, “Construções residenciais públicas em Roma no Segundo Pós-Guerra: O bairro INCIS em 
Decima”, 2008.

250. Conjunto Residencial do Realengo, IAPI, Rio de Janeiro-RJ.
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grupo de pesquisa “Pioneiros da Habitação Social no Brasil” trataram de trazer ao conhecimento 

a vasta e riquíssima experiência habitacional brasileira do século XX, coadunadora de 

pensamento arquitetônico e urbanístico moderno com realização estatal. São cerca de 300 

conjuntos residenciais estudados pelo grupo de pesquisa e com informações levantadas e 

processadas, construídos pelos diversos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPI, IAPB, 

IAPC, IPASE, IAPETEC), pelo Departamento de Habitação Popular do Rio de Janeiro e pela 

Fundação da Casa Popular. A exposição de alguns dos temas a serem enfrentados na preservação 

dos conjuntos brasileiros teve por base documental o acervo iconográfico e textual do grupo 

de pesquisa “Pioneiros”, fruto de extensas pesquisas sobre os exemplares localizados em todo 

território nacional, que reúne informações sobre a produção de moradia estatal no Brasil, entre 

1930 e 1964. 

Como mencionado anteriormente, o universo dos conjuntos residenciais tratados 

é amplo, não tendo havido homogeneidade na produção, sendo ela vasta, com variações 

tipológicas, tecnológicas, urbanísticas e de filiação teórica. Há edifícios em altura em meio ao 

tecido urbano consolidado, tais como o Japurá (de Eduardo Kneese de Melo) e o Anchieta (dos 

Irmãos Roberto) em São Paulo, grandes conjuntos de edificações laminares em meio a áreas 

verdes, combinados com casas isoladas como o Realengo e Vila Guiomar (de Carlos Frederico 

Ferreira), soluções espetaculares de exceção como o Pedregulho e grandes produções massivas 

como os conjuntos do IAPI de Bangu, Moça Bonita e Penha, no Rio de Janeiro. Todas são 

realizações importantes e de grande impacto urbano, não importando se de arquitetos de 

renome ou produzidas nas repartições dos institutos.

251. 252. 253. 254. Conjuntos Residenciais de Del Castilho, Bangu e Marítimos no Rio de Janeiro-
RJ e Conjunto Residencial Várzea do Carmo, São Paulo-SP.
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 Outra peculiaridade fundamental dos conjuntos nacionais construídos dos anos 30 

aos 60 no Brasil é o perfil da população residente. Ainda que muitos deles tenham sido 

vendidos ou repassados adiante pelos moradores originais, em alguns deles a configuração 

social se mantém, permanecendo os vínculos identitários e memoriais da época de implantação 

dos programas dos IAPs. As habitações são ocupadas pelos trabalhadores do Instituto que o 

construiu, o que, em muitos casos é determinante do estado de caracterização das edificações. 

É interessante observar que à época da ocupação dos conjuntos, como relatado em estudo sobre 

o Conjunto do Realengo, a relação dos moradores com a autoridade do Estado proprietário 

das casas, no que se referia às regras de convivência, conduta e gestão das casas, nem sempre era 

255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. Conjuntos residenciais e seus moradores.
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tranquila. A presença forte do Estado, representado pelas assistentes sociais, com proibições 

como a construção de muros entre as casas, gerava tensões e conflitos.24 Passados tantos anos 

da ocupação e da dissolução do programa de moradia estatal, restam os objetos, os materiais 

e suas lembranças. Aos conflitos do passado se dão novas significações e, pelo que se pode 

observar, em geral, os conjuntos do IAPI, onde houve o projeto de moradia mais intenso, há 

mais vínculos afetivos e memoriais dos moradores com seus espaços. 

Em qualquer tipologia arquitetônica, o estado de conservação e caracterização depende 

da articulação positiva entre vários fatores. Nos conjuntos públicos de meados do século XX, 

como são os IAPs, tais fatores podem ser a efetivação da construção tal como projetada, a 

sua forma de ocupação, ou, ainda, os vínculos de afetividade estabelecidos pelos moradores 

atuais entre si e com o espaço de moradia, levando a ações mais contundentes como foram 

os pedidos de tombamento dos Conjuntos Residenciais da Lagoinha e de Passo d’Areia, 

ambos do IAPI. A prevalência de um destes fatores influencia positiva ou negativamente 

sua conservação. O Conjunto Residencial Saco dos Limões em Florianópolis-SC, construído 

em 1942, pelo IAPI, composto por 100 unidades habitacionais construídas duas a duas, é 

ocupado na sua maioria pelos moradores originais que se identificam com a obra e mantém 

as casas com alterações que podem ser importantes, mas não o descaracterizam.25

O Conjunto Residencial Paquetá mostra o quão variáveis são os fatores históricos que 

influenciam na preservação das habitações de interesse social. Projeto de Francisco Bolonha 

para o Departamento de Habitação Popular, construído na Ilha de mesmo nome, de pequenas 

dimensões (com apenas 27 casas) pode receber especial atenção da assistência social, sendo o 

único dos quatro conjuntos construídos pelo Departamento de Habitação Popular em que o 

plano social foi executado mais prolongadamente, com grande atuação assistencialista. Seus 

moradores têm hoje grande apreço pelo espaço de morar, com muitos laços afetivos, e, exceto 

pela área livre dos fundos, encontra-se em bom estado de conservação. As esquadrias, item 

com frequência alterado não apenas em moradias populares, conservam-se íntegras, todas 

pintadas do mesmo tom azul, e a volumetria e a cobertura mantêm-se originais. 

24 Wilma Mangabeira, Lembranças de Moucouzinho (1943-1964), 1986.
25 Carolina Palermo Szücs, Luciana Monte Alegre Trivella e Marina Ester Fialho de Souza, “Preservando o Patrimônio 
da Vila Operária do Saco dos Limões”, 2003.

268. 269. Conjunto Residencial Saco dos Limões, IAPI, Florianópolis-SC.
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Pode-se precisar, com alguma acuidade, o início do processo mais intenso de deterioração 

e abandono dos conjuntos residenciais construídos pelos IAPs. Ele coincide com o fim dos 

institutos e a venda das unidades residenciais. Tal processo aconteceu nos anos 60, quando 

teve fim a administração direta dos conjuntos pelos Institutos, que eram essenciais ao projeto 

mais amplo de ideologia do trabalhador brasileiro. As habitações construídas durante o Estado 

Novo transcendiam os sentidos do mero teto que abriga; com elas se pretendia a conformação 

e educação do trabalhador. A administração das unidades não era apenas burocrática ou da 

propriedade, mas advinha de tais convicções e foi, muitas vezes, proximamente acompanhada de 

trabalhos sociais, nos quais as assistentes sociais tiveram papel ativo. Em maior ou menor grau, 

dependendo da localidade e época de inauguração, a administração pelos IAPs foi presente. 

Principalmente nos conjuntos residenciais do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos 

Industriários, o IAPI, houve a atuação direta e ativa das assistentes sociais nas mais diversas 

dimensões da vida, no âmbito privado ou público. Ensinar a cuidar da casa e das crianças, bem 

como organizar tarefas de sociabilidade, como festas e recreações, cabia no escopo das atividades 

da administração do conjunto e que faziam parte do quadro de memórias dos seus moradores. 

A venda das unidades residenciais significou a dissolução definitiva do projeto social, 

levando à gestão pelos moradores, restrita aos blocos residenciais, perdendo-se o sentido de 

unidade de vizinhança articuladas por diversos serviços, como escola, creche, posto de saúde 

e clube. Os moradores tiveram que se organizar em condomínios, cuja forma de criação 

determinou a divisão ou a unidade dos blocos, decorrente da própria capacidade associativa 

270. Conjunto Residencial Paquetá, Rio de Janeiro.
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dos residentes. No Conjunto Residencial Santa Cruz, em São Paulo, construído pelo IAPB, 

os moradores de grande tradição sindical manejaram a criação de um condomínio para todos 

os blocos, assegurando sua unidade. Com isso, não houve o gradeamento isolado e individual 

de cada bloco, mas sim do conjunto inteiro. Outros conjuntos não tiveram tal fortuna, e 

os condomínios foram criados bloco a bloco, implicando no cercamento individual e na 

progressiva privatização dos espaços semi-públicos, como jardins e praças.26 

Há casos em que mesmo com a dissolução dos programas sociais e a destinação dos 

edifícios para outros usos, o simbolismo das edificações se perpetua, indo para além dos limites 

do conjunto. O Conjunto Residencial da Penha, construído no Rio de Janeiro no final da 

década de 1940 pelo Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, quando este foca 

a ação na construção de grandes conjuntos habitacionais conformados por blocos laminares 

de habitação coletiva, foi munido de uma grande área livre, uma escola e um clube, todos 

ainda extensamente utilizados pela população. O Clube, hoje administrado pela Prefeitura 

Municipal do Rio de Janeiro, segue conhecido pelo seu nome original, GREIP - Grêmio 

Recreativo e Esportivo dos Industriários. Criado pelos moradores em 1950, o GREIP manteve 

papel muito ativo no conjunto, promovendo práticas esportivas, festas, bailes, concursos de 

misses e transmissão de programas de rádio e de televisão. Tornou-se uma referência cultural 

e política do bairro da Penha, para fora dos limites do conjunto.27 

26 Alexandra Frasson, Habitação social e arquitetura moderna: a apropriação dos conjuntos residenciais dos IAPs (1940-2000), 
2000, pp. 182-191.
27 Prefeitura do Rio, Ramos, Penha e Olaria, s/d.

271. Carnaval no Conjunto Residencial do Realengo.
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No conjunto do Realengo, o primeiro construído pelo IAPI, muitos moradores 

lembram-se com certa nostalgia dos anos de administração inapiária e da vida social 

e comunitária que se tinha. O conjunto, conhecido por Moucouzinho, ficou famoso 

por congregar militantes do Partido Comunista, e ainda conta com forte politização dos 

moradores, elegendo representantes do poder legislativo municipal e estadual. A luta pelo 

aproveitamento dos espaços do conjunto e por sua ressignificação pode ser compreendida 

na fala de uma moradora sobre a adaptação da caixa d’água para atividade cultural, que é 

símbolo dos conjuntos dos IAPIs:

A caixa já era para uso dos moradores do antigo IAPI no passado e uma iniciativa que 
reaproveite o prédio trazendo cultura, nos será ainda mais útil hoje.28

No Conjunto Residencial do Realengo, a dissolução da identidade da comunidade 

de industriários extremamente politizada e ligada ao Partido Comunista Brasileiro, não por 

coincidência, se dá concomitante à criação do Banco Nacional de Habitação e o fim dos 

laços do IAPI com os seus moradores. O grau de identificação dos moradores atuais com 

28 Apud Anna Carolina Miguel, “Abastecimento cultural”, 2004.

272. Grêmio Recreativo do Conjunto 
Residencial da Penha.

273. 274. 275. Caixa d’água do Conjunto Residencial do Realengo transformada em equipamento 
comunitário.
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os Institutos de Aposentadorias tem claros rebatimentos na preservação das habitações e 

seus equipamentos.29 

Há muitos outros casos de conjuntos em que os moradores não guardam mais qualquer 

relação com o período da implantação. O entendimento da existência de projeto mais amplo, 

no qual se inserem os conjuntos, cria laços afetivos importantes para a preservação, da mesma 

forma que a falta de vínculos pode gerar descompromissos. Deve-se compreender a grande 

diversidade dos moradores dos conjuntos habitacionais, decorrente das categorias profissionais 

como reflexo dos planos de construção de habitação dos Institutos, que geraram propostas 

habitacionais diversas.30 

Muitas vezes a categoria profissional residente garantiu dado perfil. Este é o caso do IAPB 

de Santa Cruz, cujos moradores eram de perfil socioeconômico relativamente mais alto. Muitas 

vezes a localização urbana determinou a alteração do perfil, como ocorreu com o Conjunto 

Residencial Jardim de Allah, construído pelo Instituto dos Comerciários. Por estar situado em 

meio ao bairro do Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, passou a ser local de interesse, ocupado 

por muitos jornalistas. Mas a localização por si mesma não significa a mudança do perfil dos 

moradores, como se pode comprovar pelo conjunto vizinho ao Jardim de Allah, a Cruzada São 

Sebastião, projeto de D. Helder Câmara para moradia dos moradores da Favela do Pinto, junto 

à Lagoa Rodrigo de Freitas, em que os apartamentos permaneceram estigmatizados.

A propriedade dos imóveis e da terra gera grande parte dos problemas de gestão e 

conservação dos conjuntos. A entrega da administração aos moradores levou a conflitos que 

são resolvidos caso a caso e conforme a capacidade de articulação. Coleta de lixo, cobrança de 

taxas de manutenção, instalação de equipamentos novos e resolução dos problemas cotidianos 

ficam sob a responsabilidade dos condôminos. Pressionados pelos, cada vez mais comuns, 

problemas de violência urbana, os moradores dos conjuntos residenciais, que foram dispostos 

em grandes espaços livres e abertos para a cidade, sentem-se mais vulneráveis e pressionam por 

intervenções de segurança. No entanto, muitas vezes não podem realizar ou arcar com obras 

como cercamento completo das glebas, em geral muito grandes e de responsabilidade do 

poder público. As intervenções como resposta à violência urbana acontecem particularmente, 

de bloco a bloco, de unidade a unidade. Iniciativas como o gradeamento de blocos interferem 

e ferem os princípios da configuração moderna de quadra com o rompimento da relação 

edifício-lote. Elas ultrapassam as tentativas individuais de transformação e melhoria das casas, 

como troca de esquadrias, problema clássico de gestão em sítios de interesse histórico. 

Se há problemas de preservação nos conjuntos residenciais, que são comuns aos objetos 

materiais de interesse cultural, há outros tantos que são ocasionados por suas características 

arquitetônicas e urbanísticas. Sobre esses, que passaremos a tratar a seguir, arrolamos os 

principais pontos encontrados nos conjuntos brasileiros com base nos levantamentos feitos 

nos anos 90 e 2000 no acervo do grupo de pesquisa “Pioneiros da Habitação Social no Brasil”. 

29 Wilma Mangabeira, Op. cit., 1986.
30 Sobre os programas e projetos habitacionais dos IAPs em detalhe ver Nabil Bonduki, Op. cit., 1998.
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Espaços comunitários e áreas livres

280. Conjunto Residencial Santa Cruz, São 
Paulo.

281. Conjunto Residencial Várzea do Carmo, 
São Paulo.

276. Conjunto Residencial Moça Bonita, Rio de 
Janeiro.

277. Conjunto Residencial de Salvador, Salvador.

278. 279. Conjunto Residencial Passo d’Areia, Porto Alegre.
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Os projetos dos conjuntos residenciais pautavam-se, mormente, na concepção de 

unidade de vizinhança. Segundo os preceitos do moderno, as moradias teriam a construção 

racionalizada, realizadas em série e padronizadas, organizadas em blocos laminares 

considerando a orientação solar, com espaços internos reduzidos ao mínimo essencial. Haveria 

a ligação direta com espaços livres ajardinados para o lazer e os esportes. No interior ficariam 

somente as funções estritamente do âmbito privado, e, as demais, sob responsabilidade 

estatal e coletivizadas. Os serviços adjacentes à moradia eram essenciais ao funcionamento 

das unidades de vizinhança, forma de organização comum a muitos deles. Previam-se escola, 

mercado, lavanderia, posto de saúde, ginásios, quadras esportivas, jardins com playground, 

clubes e creches.

Em muitos casos as condições históricas de construção do conjunto não foram as 

mais favoráveis, ficando os projetos originais longe de sua completude. Razões de economia 

da construção ou da sua localização no contexto urbano levaram à dispensa dos serviços 

complementares, sequer projetados. Muitas vezes somente os edifícios de habitação 

puderam ser executados. Em São Paulo, por exemplo, o Conjunto Residencial Várzea 

do Carmo, de Attílio Corrêa Lima foi construído parcialmente, apenas com os edifícios 

para moradia. O complexo projeto com equipamentos comunitários como escola, creche, 

posto de saúde, cinema, restaurante popular e áreas livres para lazer e esportes, nunca 

chegou a se realizar. 

As grandes áreas livres ajardinadas em meio às quais se posicionavam os blocos foram 

executadas e são parte fundamental de sua configuração. Em alguns lugares os conjuntos são a 

única área livre verde no entorno, como é o caso do Vila Guiomar, em Santo André, projetado 

por Carlos Frederico Ferreira, considerado pulmão verde do município.31 Por se tratar de bem 

coletivo, dependendo da gestão e colaboração de todos, a manutenção é extremamente difícil, 

ficando muitos jardins abandonados e sem utilização, às expensas da enorme carência de 

espaços para o lazer comum nos bairros periféricos.  

No IAPI de Vila Guiomar o mesmo processo de abandono se verifica. São grandes 

áreas livres que não receberam destinação ou proprietário, permanecendo pouco utilizadas e 

sem cuidados. Em decorrência do abandono ou pouca utilização, com mato alto, lixo e falta de 

tratamento, deu-se o processo de gradeamento. Este não é fenômeno particular aos conjuntos, 

mas sim das cidades brasileiras em geral, amedrontadas pela violência urbana que desencadeia 

processos de progressiva privatização do espaço e fechamento das residências e prédios para o 

espaço público. Há diversos conjuntos onde as grades estão presentes, separando os espaços 

que deveriam manter-se fluidos e em contato com o tecido urbano. 

O conjunto residencial Passo d’Areia, em Porto Alegre, é exemplo de boa manutenção 

das áreas livres, apesar das inúmeras alterações e adições presentes nos blocos residenciais. Os 

jardins são muito bem cuidados, sendo locais de encontro e lazer dos moradores. Tal fato 

decorre do processo de transformação e ocupação do conjunto após venda das unidades nos 

31 Cintia Pessolato, Conjunto IAPI – Vila Guiomar. Santo André-SP. Projeto e história, 2007, p.162.
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anos 60. Por estar muito bem localizado em área de expansão imobiliária da cidade, a partir 

de 1964 se deu a progressiva substituição da população operária original por população de 

classe média que, embora faça inúmeras adições comprometedoras como antenas de TV, ar 

condicionado, grades e portões eletrônicos, mantêm aspectos importantes da coletividade, 

como os jardins.32 

No que se refere às áreas livres, a situação do IAPI da Mooca, em São Paulo, é similar. 

A área central livre de edificações permaneceu de propriedade federal e os moradores se 

encarregaram da sua manutenção, cercando-a com grades que ficam abertas em horários 

estipulados. As demais áreas livres foram divididas, descaracterizando o projeto urbanístico. 

Com a venda das unidades, cada bloco formou um condomínio próprio, ficando com uma 

porção frontal e uma posterior. Pouco a pouco, as áreas de sociabilidade deram lugar às 

garagens de veículos. Outro exemplo positivo de tratamento das áreas livres é o IAPI de 

Salvador. A restrição às garagens, com a manutenção maciça de árvores e jardins, permite a 

rara compreensão da proposta moderna de moradia na sua dimensão urbana. 

Espaço sob pilotis e coberturas 

32 André Lapolli, Como destruir um patrimônio cultural urbano: a Vila do IAPI, “crônica de uma morte anunciada!”, 2006, pp.70-
71.

282. 283. Cobertura dos conjunto residenciais Anchieta e Japurá.

284. Pilotis do conjunto Residencial do IAPI em 
Santos-SP.

285. Pilotis do conjunto Residencial Deodoro.
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 Seguindo os preceitos da arquitetura moderna de vertente corbusiana, muitos 

blocos residenciais foram construídos sobre pilotis. Originalmente eram espaços livres 

semiprivados, para circulação ou lazer dos moradores. Atualmente são encontradas 

situações diversas de formas de intervenção ou degradação nestas áreas. Em alguns casos 

estão simplesmente abandonadas, sem manutenção, tendo em vista as dificuldades 

condominiais que enfrentam as administrações. O abandono leva algumas vezes à ocupação 

ilegal ou inadequada, como lojas, mercadinhos, e até mesmo habitações. Mas a intervenção 

mais comum é a ocupação com estacionamentos de carro. O fechamento do espaço livre 

dos pilotis rompe gravemente a proposta compositiva e conceitual dos blocos residenciais. 

Já nos anos 50, percebendo este processo, Carmen Portinho mandou construir uma 

mureta junto aos pilares dos blocos residenciais B1 e B2 do Pedregulho. No conjunto Vila 

Guiomar, em Santo André, que sofreu muito com o processo de venda das unidades nos 

anos 60, permanecendo com grandes áreas livres sem destinação ou proprietário, os térreos 

de muitos dos blocos foram fechados.33 

 Outro aspecto inovador da arquitetura moderna que nem sempre foi utilizado nos 

conjuntos brasileiros foram as coberturas ou tetos jardins. Em experiências iniciais, ele chegou 

a ser aplicado, como no Anchieta e Japurá em São Paulo, mas à medida que os saberes técnicos 

dos institutos foram se firmando, o discurso da reprodutibilidade e da viabilidade construtiva 

tomou rumos mais pragmáticos. A cobertura em quatro águas, com telhas de barro, tal como 

a tradição construtiva nacional, foi a solução mais utilizada, conforme o modelo do Conjunto 

Residencial da Penha, que foi reproduzido muitas vezes. Nos dois casos onde foi aplicado ele 

permanece pouco utilizado, no Japurá de Eduardo Kneese a laje foi coberta com telhas de 

zinco, e no Anchieta, ela é acessível, porém de acesso pouco frequente. 

Estacionamentos 

Os conjuntos residenciais estudados foram na grande maioria construídos em vastas 

porções de terras suburbanas que deram origem a conjuntos dispostos em grandes quadras, 

organizados em ruas internas acessíveis somente a pedestres, onde se dispõem os blocos de 

habitação e são circundadas de ruas para veículos. Em meados da década de 40 e 50, antes da 

opção nacional desenvolvimentista pela indústria automobilística, os carros particulares não 

eram uma realidade. Tampouco a propriedade individual de veículos representava o modelo 

de trabalhador que se forjava naqueles anos estadonovistas. 

A situação hoje é diversa e a necessidade de estacionamentos é realidade em praticamente 

todos os conjuntos residenciais. As intervenções para atendimento desta demanda são graves 

e afetam os edifícios e suas áreas livres. Em muitos casos, a área livre sob pilotis dá lugar aos 

carros, outras são os jardins e espaços comuns no exterior que são sacrificados. Há soluções 

mais drásticas, como a edificação de anexos individuais junto ao bloco. 

33 Alexandra Frasson, Op. cit., 2000, p.387.
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286. 287. 288. 289. 290. 291. Solução dos estacionamentos nos conjuntos residenciais Vila Guiomar, 
Várzea do Carmo, Salvador, Penha, Deodoro e Realengo.
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Necessidade de expansão

A pequena fiscalização decorrente da ausência de administração pública sobre os 

conjuntos vem permitindo a flagrante expansão do espaço de morar. Muitas vezes tal necessidade 

decorre de fato do exíguo espaço da propalada habitação mínima, que não correspondeu ao 

perfil familiar brasileiro. Ou mesmo são demandas de particularização e personalização do 

espaço próprio. Em outras, tais demandas significam a falta de comprometimento com a 

manutenção das feições do todo, legadas a segundo plano em face das demandas individuais. 

No Conjunto Residencial do Realengo, o fechamento dos balcões bauhausianos 

impressiona. A apropriação das varandas é tema recorrente nos conjuntos como um todo, 

qualquer que seja seu formato ou posição quanto à disposição interna da casa. Elas podem 

aumentar a sala ou dar lugar a um novo cômodo. 

292. 293. Conjunto Residencial de Bangu e Realengo.

Substituições de elementos arquitetônicos, alteração de 
revestimentos e acréscimos

A substituição mais frequente dos elementos arquitetônicos nos conjuntos residenciais 

são as esquadrias. Por serem o contato dos apartamentos com o exterior, sua troca afeta 

enormemente a unidade e caracterização das fachadas, sobretudo em razão da conformação 

dos blocos, que por serem laminares e isolados em meio ao verde, adquirem grande destaque. 

As esquadrias eram originalmente em madeira, feitas artesanalmente, com desenhos mais ou 

menos detalhados e dão lugar a janelas industriais de alumínio. 

 Os cobogós, elementos caracterizantes da arquitetura moderna brasileira, sobretudo 

na versão carioca, não tiveram melhor sorte. As dificuldades de encontrar elementos iguais 

aos originais impedem a substituição por outros iguais que são simplesmente retirados ou 

trocados por outros encontrados no mercado. Nos conjuntos residenciais do IAPI, construídos 

conforme o modelo do Conjunto Residencial da Penha, os quais se tornaram modelo padrão 

do Instituto a partir dos anos 50, a caixa da escada é iluminada por faixa de cobogós cerâmicos. 
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Comumente os cobogós são pintados, retirados ou substituídos, como se pode verificar nos 

conjuntos da Penha e de Bangu, no Rio de Janeiro. 

Quanto à pintura e os revestimentos externos, o recurso mais utilizado quando 

ocorrem reformas pelo poder público é a pintura com tonalidades mais vivas para distinção 

dos blocos e a quebra da propalada monotonia e impessoalidade dos grandes edifícios. Essas, 

na medida em que atendem à legítima reivindicação por individuação, não respeitam o 

cromatismo do projeto e da linguagem moderna, criando objetos novos. Nas raras reformas 

que os próprios moradores conseguem fazer, pintam-se as fachadas ou partes delas, criando 

uma colcha de retalhos no conjunto ou na própria fachada. 

294. 295. 296. 297. 298. Conjuntos residenciais de Santos, Areal, Bangu, Cabuçu e Vila Guiomar.
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Muitos conjuntos, muitos desafios 

A itemização dos principais desafios à preservação e conservação dos conjuntos 

residenciais brasileiros teve por objetivo mostrar o quão urgentes são as ações públicas 

que valorizem, problematizando as críticas e os incorporando naquilo que tem de ganho 

à qualidade habitacional e que assegurem a sua permanência enquanto alternativa de 

moradia. Ademais, revelam a complexidade e as particularidades dos casos específicos. 

Para cada conjunto são imprescindíveis estudos aprofundados que abarquem facetas 

arquitetônicas (com levantamentos métricos e do estado de conservação), a história do 

projeto, da construção e do órgão promotor, a trajetória dos edifícios de moradia e das 

áreas comuns ao longo do tempo, além do envolvimento consistente e participativo 

dos moradores. 

Sem o estudo caso a caso com a participação dos moradores nas obras e projetos 

de restauração, a tendência será a da reprodução de paradigmas tradicionais e ortodoxos 

de patrimônio que não condizem com as expectativas e os conceitos do século XXI. 

Não se trata de aplicar acriticamente a expressão “educação patrimonial”, mas usá-la 

no sentido das experiências de “ensino-aprendizado” e das possibilidades de construção 

de conhecimento e valor com aqueles que vivem os espaços patrimonializáveis. É 

preciso considerar os saberes e os fazeres dos moradores, sem os vícios da perspectiva 

conscientizadora. Nos processos educativos em que as valorizações locais e 

construídas ao longo do tempo vêm à tona por meio de trabalhos críticos, permite-se 

a emergência de laços e valores do patrimônio, que significam e dão novos sentidos 

aos objetos materiais. A componente da educação patrimonial pode aparecer em todo 

processo de identificação, compartilhando saberes e considerando a expectativa das 

comunidades. Não é como meros produtos de divulgação e de resultados que as ações 

devem acontecer, mas como parte indissociável dos diversos momentos do projeto, 

da identificação à obra.34 

Com a Constituição Federal de 1989, os preceitos de patrimônio cultural 

brasileiro foram legalmente transformados, incluindo expressões que extrapolam o 

excepcional e incluem toda sorte de temas da cultura. Compreender os novos objetos, 

com metodologias e conceitos balizados, sem cair em generalizações, certamente 

não é tarefa simples. No desafio de valoração dos conjuntos residenciais brasileiros 

como objetos culturais muitos desafios se apresentam. É no encontro dos necessários 

e aprofundados saberes técnicos (de fora do âmbito local) com as experiências e 

valorações locais que se pode construir novos sólidos laços que possibilitem, se assim 

se concluir, permanecer às gerações futuras. 

34 Flávia Brito do Nascimento & Simone Scifoni, “A arquitetura e a paisagem dos imigrantes japoneses no Vale do 
Ribeira”, 2010; Flávio da Silveira e Márcia Bezerra, “Educação patrimonial: perspectivas e dilemas”, 2007.
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299. Conjunto Residencial Lagoinha.
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Construindo o Pedregulho

Le Corbusier, em sua terceira visita ao Brasil em 1962, foi convidado a conhecer 

o Pedregulho e, surpreendido positivamente com o que viu, disse a Carmen Portinho que 

ela e Reidy haviam conseguido construir aquilo que nem ele próprio lograra. E que não 

importava seu estado de conservação, mas sim o que realizaram.  A conversa entre o mestre 

francês do movimento moderno e os brasileiros, contada por Carmen, para além dos elogios 

ao Pedregulho e da consagração da obra de Reidy, revela o constrangimento da engenheira 

diante da manutenção física do conjunto com poucos anos de existência.1 A afirmação, feita a 
posteriori, provavelmente repercutia o incômodo com a história do conjunto, que da concepção 

ao presente oscilou entre a consagração, a crítica e o abandono. Revela a conturbada história 

de edificação, pela qual Carmen Portinho empenhou-se ao longo dos anos 50, saindo do 

DHP sem inaugurar o curvilíneo Bloco A. 

1 Hugo Segawa, “A arquitetura moderna e o desenho industrial (entrevista de Carmen Portinho), Projeto, nº 110, 1988.

Do plano à morada, o Pedregulho9.

300. 301. Carmen e Reidy. 302. Placa de identificação do Conjunto 
Residencial Prefeito Mendes de Morais.
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O projeto do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Morais, mais conhecido 

como Pedregulho ou Minhocão,2 foi elaborado entre 1946 e 1948 para um terreno de 

propriedade do então Distrito Federal no bairro de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de 

Janeiro, localização que dá seu apelido. No alto da elevação e junto ao edifício serpenteante 

localiza-se o Reservatório de Águas do Pedregulho, integrado ao sistema de abastecimento 

da cidade do Rio de Janeiro e inaugurado em 1880.3 Projetado para ter 522 unidades e 

uma gama completa de equipamentos e serviços coletivos, Pedregulho seria destinado para 

funcionários de baixos salários da prefeitura. Integrava-se à proposta de habitação social para 

a cidade do Rio de Janeiro elaborada pelos técnicos do Departamento de Habitação Popular 

da prefeitura, cujos pressupostos eram combater os crescentes e alarmantes problemas de 

moradia da Capital Federal, em que favelas e moradias precárias cresciam nas estatísticas e 

nas notícias da imprensa diária. 

Em 1946, o Departamento de Construções Proletárias da Prefeitura que se encarregava 

de fornecer licenças de obras para casas no subúrbio da cidade foi reformulado, ganhando 

o nome de Departamento de Habitação Popular4 e a atribuição de construir conjuntos 

residenciais com base na industrialização e na padronização da construção. Embora fizessem 

parte da equipe do DHP desde 1946, somente em 1948, quando Carmen Portinho assume 

o papel de diretora, ganham legitimidade para implementar o projeto habitacional pensado 

para a cidade. As habitações coletivas ganharam prioridade absoluta, ainda que o programa 

de licenciamento de construção de casas unifamiliares continuasse. 

2 Pedregulho é o nome pelo qual críticos, arquitetos e historiadores se referem à obra. Os moradores identificam o 
conjunto pelo Bloco A, chamando-o por Minhocão.
3 O Reservatório do Pedregulho, com capacidade para armazenar 73.236.000 litros de água para abastecer o bairro 
de São Cristóvão e adjacências, inaugurou o novo sistema de abastecimento da cidade feito pelo governo imperial. A 
inauguração da construção, com riqueza construtiva e de materiais, contou com a presença do Imperador Pedro II. 
Em 1998, foi tombado pelo Inepac. Inepac, Inventário dos Reservatórios Tombados pelo Estado do Rio de Janeiro, agosto 2010.
4 Sobre a trajetória do Departamento de Habitação Popular ver Flávia Brito do Nascimento, Entre a estética e o hábito: 
o Departamento de Habitação Popular (Rio de Janeiro, 1946-1960), 2008 e Marcos de Oliveira Costa, O Departamento de 
Habitação Popular: Política e Habitação entre 1946 e 1962, 2004.

303. O Conjunto Residencial do Pedregulho na Cidade do Rio de Janeiro.
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Urbanista por formação e partidária dos ideais do movimento moderno, que teve 

grande responsabilidade na divulgação das realizações brasileiras por meio da editoria 

da Revista PDF, Carmen Portinho envolvera-se com a habitação social após estágio na 

Inglaterra, em 1945, onde teve contato com os debates para reconstrução do pós-guerra. 

Na volta ao Brasil, passou a defender a realização de unidades autônomas de vizinhança, tal 

como chamavam no DHP, nos vários bairros do Rio de Janeiro, conforme a série de artigos 

publicados no jornal Correio da Manhã. Companheira de Reidy, Portinho foi por doze anos 

diretora e formuladora da concepção de habitação do Departamento de Habitação Popular da 

Prefeitura do Distrito Federal, órgão que, ao contrário dos IAPs que recebiam contribuições 

financeiras dos assalariados como um fundo de aposentadoria a quem deviam prestar contas e 

remunerar o investimento, sobrevivia de repasses a fundo perdido do orçamento da prefeitura 

da capital do país. De fato, Portinho tomou como uma verdadeira bandeira política viabilizar 

Pedregulho. Os projetos de Reidy, no Departamento de Habitação Popular, não teriam sido 

possíveis sem a férrea determinação da engenheira.

Em meio às polêmicas sobre o caráter da habitação anos 40 e 50, a posição da direção 

do DHP era clara: os conjuntos residenciais eram prioridade. O plano habitacional traçado por 

Carmen Portinho para o Rio de Janeiro, a partir de 1948, previa a construção de uma unidade 

residencial autossuficiente em cada distrito da cidade, nas seguintes localidades: 1º distrito: 

Avenida Presidente Vargas; 2º distrito: Botafogo ou Gávea; 3º distrito: Pedregulho; 4º distrito: 

304. Homenagem a Carmen Portinho na União 
Universitária Feminina por ocasião de sua posse como 
diretora do DHP.

305. Carmen no DHP junto à maquete 
do Conjunto Residencial Marquês de 
São Vicente, 1955. 
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Jardim Zoológico; 5º distrito: Madureira; 6º distrito: Penha; 7º distrito: Jacarepaguá; 8º distrito: 

Bangu; 9º distrito: Campo Grande; 10º distrito: Santa Cruz; 11º distrito: Ilha do Governador. 

Desses onze conjuntos residenciais foram construídos três: o Conjunto Residencial Prefeito 

Mendes de Morais ou Pedregulho em Benfica, o Conjunto Residencial Marques de São Vicente 

na Gávea e o Conjunto Residencial Vila Isabel, em Vila Isabel, além do Conjunto Residencial 

de Paquetá na ilha de mesmo nome, fora da lista inicial. Nenhum deles foi concluído conforme 

o projeto. Além desses, foi feito o estudo do Conjunto Residencial das Catacumbas, segundo 

divulgação da época, “para os ‘favelados’” das margens da Lagoa Rodrigo de Freitas. 

A construção dos quatro conjuntos significava a possibilidade de aplicação dos 

diversos princípios habitacionais de arquitetura ligados ao movimento moderno. Não se 

davam soluções únicas aos conjuntos e os ideais de racionalização e economia de elementos 

não eram, ao que se infere dos projetos, prioritários. Para cada projeto, Reidy e equipe 

estudavam o terreno e suas condições gerais, levantando soluções que estivessem de acordo 

com o lugar. Uma das particularidades do DHP foi ter contado com consultores de destaque 

internacional que elaboraram espaços e elementos arquitetônicos e urbanísticos ímpares 

na história da arquitetura brasileira, como os artistas plásticos Cândido Portinari, Anísio 

Medeiros e Roberto Burle Marx e os engenheiros Sidney Santos e David Astracan.

Com o Pedregulho, o primeiro conjunto residencial a ser projetado e construído pelo 

DHP, buscava-se responder de modo exemplar à concepção de habitação elaborada pela sua 

diretora Carmen Portinho:

O primeiro será o conjunto de Pedregulho, que já foi aprovado pelo prefeito. Se for executado 
conforme os planos, teremos habitações maravilhosas pois não nos contentamos em obedecer 
a todas as necessidades sociais como também fizemos questão de dar muita importância ao 
aspecto estético para que haja equilíbrio plástico.5 

O ideário de habitação do DHP pode ser resumido nos seguintes itens: unidades 

de autônoma vizinhança e próxima aos locais de emprego; moradia ligada diretamente 

aos serviços sociais, médicos e educativos, entendidos como extensão da habitação; blocos 

coletivos verticais, com a reserva de grandes espaços livres; separação do tráfego de pedestre do 

de veículos; serviço social voltado à educação de um novo modo de morar; acesso à unidade 

habitacional através do aluguel, calculado com uma porcentagem do salário e descontado da 

folha de pagamento.

Segundo a assistente social Anna Augusta Almeida, em relatório sobre o DHP:

O plano de trabalho provocou uma ‘política de justiça espacial’ ousada. Ousada mais 
justa se considerarmos o seu aspecto sócio-cultural em face das materializadas e burguesas 
soluções dadas aos problemas habitacionais da cidade do Rio de Janeiro. A filosofia de 

5 Yvonne Jean, “Personalidade da Semana, Carmen Portinho”, 1948.
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trabalho da equipe do DHP, em sua gestão, materializava uma concepção essencialmente 
humana de bem estar. Fato que, realmente, pôde impedir o crescimento desordenado de 
qualquer solução improvisada.6 

Elaborado por Reidy a partir dessa concepção, o plano de Pedregulho previa todos os 

elementos vitais ao funcionamento de uma unidade de vizinhança: escola, mercado, lavanderia, 

posto de saúde, blocos residenciais com apartamentos duplex, piscina com vestiários, ginásio, 

quadra esportiva, grandes jardins com playground, clube e creche. A unidade localiza-se em 

uma grande quadra, com ruas internas acessíveis somente a pedestres e circundada de ruas 

para carros. A hierarquia de vias era também um dos pontos cruciais no planejamento das 

habitações, para dar ao trabalhador a segurança de circular pelo conjunto, aproveitar seus 

equipamentos e deixar os filhos brincarem livremente nas imediações dos apartamentos. 

6 DHP, DHP – Relatório do Serviço Social, 1961.

307. O conjunto do Pedregulho, 
vendo-se o Reservatório de 
Águas da Cedae e a Favela 
Marechal Jardim. 

306. O conjunto e o entorno.
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308. Implantação proposta do Conjunto Residencial do Pedregulho.

Sobre os conjuntos residenciais Carmen falou, em 1952:

A construção dêsses conjuntos residenciais, numa época em que os grandes centros 
tanto contribuem para a despersonalização da criatura humana e para o isolamento 
do indivíduo, permite a criação de pequenas comunidades, escolas de democracia, 
onde a vida se torna mais humana. É uma contribuição valiosa para a elevação do 
povo, e, portanto, para o combates às falsas ideologias, que se propagam facilmente 
onde existe a miséria.7 

7 Tribuna na Imprensa, “Conjuntos residenciais, solução ideal para o problema da habitação, no Rio”, 2.6.1952.
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O Conjunto Residencial do Pedregulho teve quatro planos gerais, o primeiro datado 

de maio de 1946, e o último e definitivo de 1948, que não chegou a ser integralmente 

construído. O projeto previa quatro edifícios residenciais (Bloco A, Blocos B1 e B2 e Bloco 

C), clube, mercado ou cooperativa com lavanderia, posto de saúde, escola infantil, ginásio 

com vestiário e piscina e creche. De modo coerente com a concepção habitacional do DHP, 

Carmen e Reidy insistiram para que a construção do conjunto se iniciasse pelos equipamentos 

coletivos, argumentando que, inaugurados os blocos residenciais, jamais se construiriam 

os demais. Não se construíam “apenas” conjuntos residenciais, mas grupos residenciais 

autônomos, autossuficientes, em que se educassem os trabalhadores. O plano habitacional 

não resistiria se essas edificações não estivessem funcionando. Ser um conjunto residencial 

autônomo significava que as necessidades básicas dos trabalhadores seriam atendidas 

facilmente sem terem de recorrer a caminhadas longas ou a meios de transporte. Entendia-

se por necessidades básicas as tarefas cotidianas, como compras de mercado, cuidado com 

a saúde, educação, além de outras, não tão óbvias a seu tempo, como recreio adequado, 

valendo-se de piscina e ginásio de esportes, ou, ainda, daquelas que lhes facilitassem o dia-a-

dia, como usar a lavanderia. 

Reidy soube tirar partido da topografia do terreno de cerca de 52 mil m2, que lhe 

garantiu solução original de implantação. A área compunha-se de um trecho relativamente 

plano, na sua parte baixa e de uma vertente com alta declividade, com um desnível de 52 

metros onde foi proposto o grande bloco serpenteante com cerca de duzentos e cinquenta 

metros - peça principal do projeto -, que respeita o meio físico e a paisagem. Sentem-se ecos 

do utópico plano de Le Corbusier para o Rio de Janeiro, quando da sua visita ao Brasil em 

1929, baseada na proposição de um único e extenso edifício serpenteante, situado entre o 

mar e a montanha ao longo de toda a cidade.  

Para o arquiteto, a preocupação social e o enquadramento urbanístico do projeto 

deveriam ser acompanhados da integração entre as artes, que se concretizou no Pedregulho 

com obras de importantes artistas brasileiros, com o painel de Portinari no ginásio, o painel 

de mosaicos na escola e o paisagismo de Burle Marx e os azulejos de Anísio Medeiros no 

Centro de Saúde.

Como um elemento que integra uma unidade de vizinhança, o bloco serpenteante 

destaca-se na composição. Situado a meia encosta, acompanhando as curvas de nível da 

vertente e aproveitando a topografia do terreno, a solução viabiliza o acesso a um bloco de 

sete andares, sem elevador. O acesso localiza-se no terceiro andar, destinado ao espaço público 

e às atividades coletivas, como creche, áreas de recreação e administração. Os andares de 

apartamentos são acessados por quadro caixas de escadas, distribuídas ao longo do bloco.

No 1o e 2o andares, localizam-se unidades destinadas a casais sem filhos, com cozinha, 

banheiro, sala e um quarto separado por divisória de madeira. Nos quatro pavimentos 

superiores distribuem-se os apartamentos duplex, com dois e três dormitórios. O acesso 

aos apartamentos duplex localiza-se no 4o e 6o andares, através de corredores serpenteantes, 

fechados para o exterior com planos de cobogós. A solução combina conforto ambiental, 
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309. 310. 311. Artes plásticas no conjunto: painéis de Portinari, Anísio Medeiros e Burle Marx.

312. Bloco A, vista geral.
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propiciando sombreamento e ventilação permanente, com uma plasticidade ímpar, reforçada 

pelo efeito claro escuro propiciado pela sombra destes elementos no chão dos corredores. Os 

apartamentos são voltados para a fachada noroeste, que tem a pior insolação, mas proporciona 

a melhor implantação e ampla vista da cidade. Para amenizar os efeitos do sol vespertino, 

Reidy lançou mão de elementos arquitetônicos singulares da arquitetura brasileira, como 

brises verticais no pavimento intermediário e janelas com sistema de venezianas e vidros, 

os quais, combinados com os cobogós e venezianas das fachadas sudeste, proporcionam 

ventilação cruzada constante. 

313. Bloco A, plantas dos pavimentos.
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Na parte baixa do terreno, localizam-se os dois blocos laminares de quatro andares 

sobre pilotis, com unidades duplex, denominados B1 e B2. Com quatro pavimentos, tem os 

maiores apartamentos do conjunto, com sala, cozinha e varanda no térreo e quatro quartos 

e banheiro no andar superior. Respeitam o mesmo sistema de circulação e implantação 

do bloco A, com corredores de acesso aos apartamentos fechados por painéis de cobogós. 

Junto a esses blocos, foram implantados todos os equipamentos e serviços sociais: escola, 

ginásio, piscina, centro de saúde, lavanderia e mercado, que deram oportunidade para Reidy 

desenvolver projetos de grande interesse arquitetônico. 

A preocupação com o conforto ambiental está presente em todos os edifícios que 

compõem o conjunto. Uma profusão de soluções singulares e originais dão a riqueza do seu 

detalhamento. Para cada edifício há uma proposta de cobogós, de brises e de esquadrias, 

314. 315. Elementos arquitetônicos no conjunto: cobogós e brises.

316. Blocos B1 e B2, vista geral.
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317. Blocos B1 e B2, plantas dos pavimentos.

318. 319. 320. 321. Equipamento se serviços sociais: escola, vestiário, centro de saúde, lavanderia e mercado.
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evitando-se a repetição de elementos. Esquadrias como as do ginásio - que pivotam 

verticalmente proporcionando a abertura completa do espaço para o ambiente da piscina - 

ou como as da lavanderia, cujo formato era trapezoidal, revelam a complexidade do projeto 

do ponto de vista arquitetônico, que deve ter exigido rigor no detalhe e na execução. Reidy 

lança mão de recursos conhecidos da arquitetura brasileira, como o recuo das fachadas para a 

proteção das intempéries, os quais acentuam o jogo volumétrico dos blocos.8 No Pedregulho 

os temas da arquitetura tropical são dominantes. Os planos de fechamentos dos volumes 

são trabalhados tal como rendilhados, feitos caso a caso, conforme a intenção plástica e a 

função. Os recuos, avanços e inclinações de paredes e sua sobreposição com os planos vazados 

de brises (verticais ou horizontais) e de cobogós de variadas formas, somados à solução das 

coberturas (em abóboda, encobertas por platibandas ou em forma de borboleta) e das formas 

geométricas dos volumes dispostos no terreno em aclive, conferem ao conjunto enorme apelo 

visual e dramaticidade.

Para Masao Kamita, Reidy aprende os cinco pontos corbusianos (estrutura-

independente, fachada-livre, janela horizontal, planta livre e teto jardim) e lhes dá 

sentido na articulação dos elementos construtivos e arquitetônicos (volumetria, estrutura 

e espaços) como parte do todo. Os projetos do arquiteto para o Centro de Aeronáutica 

de São José dos Campos, para o Teatro Armando Gonzaga, para o Pedregulho e 

8 Eline Caixeta, Affonso Eduardo Reidy. O poeta construtor, 1999.

322.323. 324. 325. Formas do Pedregulho.
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para a residência Carmen Portinho, carregam a marca da composição da arquitetura 

brasileira que tanto polemizaria com os críticos internacionais, já que dinamizada pelo 

“tratamento livre dos elementos formais, pelas combinações ousadas e pela inclusão de 

curvas e diagonais no desenho dos componentes.” Cada edifício é particularizado em 

sua forma: o bloco A, de forma sinuosa, contrasta com os retilíneos blocos B1 e B2, 

com caixas de escadas semicilíndricas, a escola é trapezoidal, o vestiário tem coberturas 

em arco sequenciados, o ginásio é um grande arco dado pela cobertura única, o centro 

de saúde e o mercado-lavanderia são dois trapézios justapostos conformados pela 

cobertura em borboleta.9 

Nestes termos, os desafios colocados ao grupo do DHP para a concretização 

do Conjunto Residencial do Pedregulho foram complexos. No âmbito institucional da 

prefeitura tiveram que vencer as muitas críticas e desconfianças que se apresentavam à 

viabilidade de obras públicas de porte tão grandioso e elaborado. Fora dos limites 

institucionais, a realização do ideário moderno não apenas de habitação, também 

largamente praticado pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões em âmbito federal, era 

batalha ideológica travada desde os anos 30, cujas argumentações e defesas foram amplas, 

tal como pudemos discorrer nas Partes I e II desse trabalho. O prestígio político de Carmen 

Portinho garantiu sua permanência no cargo de diretora por quatorze anos, nos quais se 

manteve aguerrida na defesa dos projetos de habitação social e buscando meios de realizá-

los e de divulgá-los. A qualidade dos projetos de Affonso Reidy e de Francisco Bolonha 

possibilitou a divulgação nacional e internacional das obras que rapidamente se tornaram 

admiradas por arquitetos do mundo inteiro.  

9 João Masao Kamita, Espaço moderno e país novo. Arquitetura moderna no Rio de Janeiro, 1999, pp.125-127.

326. Nota no Jornal sobre a licitação para as obras 
do Pedregulho.
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Em 1948, iniciou-se a construção do Pedregulho, feita por construtoras selecionadas 

por licitação pública.10 A primeira etapa foi inaugurada em 1950, com as seguintes edificações 

prontas: dois blocos residenciais (B1 e B2) com 56 apartamentos duplex de quatro quartos, 

mercado, lavanderia e centro de saúde, somados aos jardins de Burle Marx e ao painel de Anísio 

Medeiros11 para o Centro de Saúde. A inauguração parcial do conjunto, feita por Mendes de 

10 O DHP responsabilizava-se pela fiscalização das obras. Marcos de Oliveira Costa, O Departamento de Habitação 
Popular: política e habitação entre 1946 e 1962, 2004, p. 31. 
11 Anísio Medeiros estudou arquitetura na Faculdade Nacional de Arquitetura, e era estudante quando Reidy o convidou 
para fazer os painéis para o conjunto. Sua carreira foi dedicada à cenografia e às artes plásticas. Realizou painéis 
de azulejos em obras de Francisco Bolonha, em Cataguases, e no Monumento aos Pracinhas, de Marcos Konder 
Neto. Ganhou diversos prêmios de cenografia e de artes plásticas, como a Medalha de Prata, no Salão Nacional de 
Belas Artes (1956) e de melhor cenógrafo nacional na Exposição de Artes Plásticas do Teatro, em 1965. Entrevista 
concedida a Flavia Brito do Nascimento em 9.11.2001 e Roberto Pontual, Dicionário das artes plásticas no Brasil, 1969.

330. 331. Carmen Portinho vistoriando as obras do Pedregulho, possivelmente na laje do Centro de Saúde.

327. 328. 329. Ginásio, vestiário e piscina em 
construção.
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Morais em fim de mandato, parece ter sido estratégia política e revelava o comprometimento 

do prefeito com a obra, como não se veria nas administrações seguintes.12 Escola, piscina, 

vestiário e ginásio de saúde foram inaugurados em 1951. O painel na fachada do ginásio, 

encomendado por Carmen Portinho a Cândido Portinari, foi colocado em 1952, depois 

de polêmica entre o pintor e o prefeito Mendes de Morais.13 O Bloco A ficou parcialmente 

pronto em 1958, mas sua ocupação total deu-se apenas na década de 60, quando Reidy e 

Carmen já estavam afastados do DHP, por determinação do novo governador Carlos Lacerda. 

O bloco C, a creche e o berçário contíguos, ligados aos demais edifícios por uma passagem 

subterrânea, nunca foram construídos, sequer iniciados.

12 Marcos de Oliveira Costa, Op. cit., 2004, p. 34.
13 Mendes de Morais não aceitava que um comunista fizesse um painel de azulejos para uma construção promovida e 
paga pela prefeitura. Flávia Brito do Nascimento, Op. cit., 2008, p. 145.

332. Cronologia construtiva do Pedregulho.
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A inauguração da primeira parte em 1950 foi evento prestigiado e celebrado na 

prefeitura, contando com a presença de autoridades como o Prefeito Mendes de Morais que 

deu nome à obra. Reidy, por desavenças políticas com Mendes de Morais em relação às obras 

da Esplanada do Morro de Santo Antônio e do Aterro do Flamengo, não compareceu. A 

obra do Pedregulho por seu porte e pelo aporte de recursos que exigiu era uma das vitrines da 

gestão, para a qual Carmen Portinho havia se empenhado dura e pessoalmente. As soluções 

arquitetônicas e de engenharia exigiram esforços dos técnicos para se viabilizar, além do que, 

a novidade dos equipamentos e seu funcionamento adequado exigiriam desafios de ordem 

ideológica. A inauguração era o primeiro e maior desafio a ser vencido, que não prescindiria 

do trabalho social com os futuros inquilinos. 

333. 334. 335. Reportagem de jornal com inauguração do conjunto e cenas do evento, 1950. 

A seleção dos moradores e o acompanhamento da ocupação eram feitos por 

Carmen Portinho e pela equipe de assistentes sociais do DHP. Como os apartamentos eram 

alugados pela prefeitura aos moradores, já que a utilidade pública da habitação era forte 

convicção da política do Departamento, havia o pressuposto do correto uso das moradias 

e do ensinar a morar nas modernas casas. Estruturar os moradores para a mudança e 

orientá-los para a vida em novas condições era uma das características da organização dos 

conjuntos residenciais autônomos. Transportar os funcionários para os conjuntos e deixá-

los abandonados, sem orientação, seria erro grave. Assim, a fim de garantir o cumprimento 
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dessa exigência, havia o trabalho das assistentes sociais, que deveriam orientar os moradores 

a aproveitar adequadamente os recursos proporcionados, além de despertar o “espírito de 

comunidade e união”. Se os arquitetos e urbanistas planejavam os conjuntos de acordo 

com uma agenda espacial, essa não poderia correr o risco de degradar-se rapidamente 

se deixada à mercê do uso sem orientação. Segundo Carmen, o trabalhador precisava 

ser educado para a vida em sociedade.14 A própria Carmen esteve por diversas vezes no 

conjunto orientando os moradores de modo a garantir que o conjunto se tornasse vitrine 

da administração pública.15 

 O censo das assistentes sociais cadastrou mais de 550 interessados segundo critérios 

socioeconômicos e de local de trabalho, o qual não deveria distar mais de meia hora do 

conjunto. Segundo relato das assistentes sociais, Anna Augusta Almeida e Zulmira Bloise16 e 

de moradores, a ocupação nem sempre seguiu as orientações estabelecidas. As relações políticas 

e de compadrio deram o direito ao aluguel dos imóveis, que aconteceu progressivamente e 

por ordem do prefeito. Os primeiros 44 inquilinos chegaram aos blocos B1 e B2 em agosto de 

1950, com perfil profissional bastante heterogêneo, tendo arquivista, vigilante, enfermeiro, 

inspetor de alunos, professor, mecânico, motorista, músico, dentre outros. Cumpridas as 

formalidades impostas pelo regulamento de uso do conjunto como exames médicos (para 

afastar a possibilidade de doenças infectocontagiosas) e assinatura do contrato de locação, os 

moradores de 44 apartamentos chegaram. 17 

14 Carmen Portinho, “Habitação Popular”, Correio da Manhã, 17.3.1946.
15 Helga Santos Silva, Op. cit., 2006.
16 Anna Augusta Almeida foi chefe do setor de serviço social do DHP nos anos 50 e professora da PUC-Rio. Zulmira 
Ribeiro Martins Bloise formou-se em Serviço Social pelo Instituto de Serviço Social da Prefeitura do Distrito Federal, 
em 1954, apresentando a monografia de conclusão de curso O serviço social de grupo no Conjunto Residencial de Paquetá. 
Estagiou no DHP nos anos 50.
17 Segundo o relatório do serviço social, DHP, DHP – Relatório do Serviço Social, 1961.

336. 337. Ficha do serviço social e apartamento ocupado pelo Serviço Social no bloco B.
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 Os 11 apartamentos restantes ficaram desocupados por muitos anos, à disposição das 

autoridades. Um desses foi destinado ao serviço social do conjunto, mobiliado de maneira 

“moderna e econômica”, servindo de exemplo para os moradores, tão acostumados “aos 

móveis enormes, às florezinhas artificiais, às litogravuras baratas”.18 As fotos que se divulgaram 

mundo afora do interior do Pedregulho são do apartamento das assistentes sociais, onde 

se identifica a cadeira Butterfly, dos argentinos Bonet, Kurchan e Ferrari-Hardoy, de 1938. 

Afora o mobiliário, que era de responsabilidade de cada morador, a cozinha vinha com móveis 

planejados e com uma tábua de passar embutida.

 O regulamento de uso das casas e dos espaços comuns entregue aos moradores junto 

com o contrato determinava que o aluguel seria descontado em folha de pagamento, e que 

os moradores seriam responsáveis pela conservação dos apartamentos (que deveriam ter 

estritamente o uso residencial, permitindo-se apenas costura, desde que não houvesse auxílio 

de terceiros) e pela utilização adequada dos jardins, passeios, galerias de circulação e áreas 

cobertas de uso comum. Os funcionários da prefeitura teriam acesso aos apartamentos para 

vistorias. O descumprimento das medidas do regulamento acarretaria em multas descontadas 

na folha de pagamento.19

O serviço social do Pedregulho tinha seu próprio regulamento e organizava-

se em “serviço social de família” e “serviço social de grupo”, cujas tarefas eram de ordem 

cultural e recreativas, médicas e escolares. Suas funções eram muitas, desde “colaborar com 

a administração do Conjunto na pesquisa e identificação das causas da inobservância do 

regulamento” até “auxiliar o indivíduo a formar uma identidade clara da necessidade de 

escolher bem as atividades das suas horas de lazer e da responsabilidade do seu uso adequado”.20

 A polêmica do uso dos espaços deu-se de imediato diante da ausência de áreas de 

serviço nos apartamentos. A proposta da lavanderia coletiva vinha dos conjuntos residenciais 

europeus e tinham o pressuposto da coletividade das atividades, além de liberar a mulher dos 

trabalhos domésticos. Segundo o relatório do serviço social, houve resistência a seu uso, tendo 

sido preciso criar sistema de códigos de marcação de roupas para evitar os constrangimentos, 

sobretudo a exposição de roupas velhas e rasgadas. Dessa forma, os funcionários da lavanderia 

não saberiam de quem eram as roupas lavadas. Mas, ao que parece, nem isso estimulou os 

moradores. Para dar exemplo positivo, Reidy, Carmen e Lygia Fernandes, arquiteta do DHP, 

mandaram lavar as roupas na lavanderia coletiva. A lavanderia era totalmente mecanizada, 

com equipamentos importados.21 

 Outros conflitos se deram em razão da heterogeneidade do grupo de moradores, 

havendo “choques diários entre os residentes motivados pela diferença acentuada de modos 

de vida”. As contas de água e luz, por serem coletivas, causavam muitos atritos entre os 

18 Yvonne Jean, “Um conjunto residencial modelo”, Correio da Manhã, 8.4.1951.
19 PDF, Regulamento do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Morais, 1950.
20 PDF, Regimento do Serviço Social do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Morais, 1950.
21 Yvonne Jean, 8.4.1951, Flávia Brito do Nascimento, Op. cit., 2008, p. 153. Entrevistas de Anna Augusta Almeida 
e Lygia Fernandes.
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moradores e o administrador, demandando muito tempo das assistentes sociais na busca de 

solução para os problemas.22 

A resistência aos novos hábitos foi, à época, considerada normal, afinal, a função 

do serviço social nos conjuntos era educar os trabalhadores para um novo modo de morar. 

Os conjuntos residenciais do DHP eram planejados e construídos nesses moldes justamente 

porque os trabalhadores vinham de condições de moradia condenáveis do ponto de vista 

moral e higiênico. Da forma planejada, a habitação funcionaria como uma tutela sobre 

os moradores e os transformariam por meio da educação, sendo para isto indispensável a 

atividade das assistentes sociais. Dos conjuntos construídos pelo Departamento apenas 

Paquetá e Pedregulho tiveram trabalhos sociais, já que Vila Isabel e Marquês de São Vicente 

foram inaugurados com o DHP já extinto.

 Muitos moradores dos Blocos B1 e B2, os que funcionaram enquanto o DHP existiu e 

foi dirigido por Carmen, guardam lembranças da engenheira em visitas ao conjunto e do trabalho 

das assistentes. Em relatos colhidos por Helga Santos, tais memórias contam da proibição de 

estender roupas nas janelas e das crianças brincarem nos corredores e do trabalho das recreadoras. 

Anna Augusta Almeida, assistente social responsável pelo programa social do DHP, relata como 

ensinavam a cozinhar, a cuidar das crianças, a utilizar os equipamentos domésticos. Faziam 

trabalhos de recreação com as crianças no ginásio do conjunto, organizando festas juninas e 

passeios externos, inclusive o intercâmbio com os moradores do conjunto de Paquetá.23 

22 DHP, DHP – Relatório do Serviço Social, 1961.
23 Ibidem.

338. 339. Fachada e vista interna da lavanderia com 
os equipamentos. 
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Tão logo inaugurado o Pedregulho, as críticas ao luxo das habitações e dos equipamentos 

para a população das favelas espalharam-se. Mas as ressalvas ao conjunto chegaram ao mesmo 

tempo em que os elogios e os prêmios internacionais vieram. A plasticidade formal e a riqueza 

das soluções arquitetônicas impressionaram a crítica arquitetônica. O Conjunto Residencial 

do Pedregulho ganhou destaque, sobretudo pela solução do bloco serpenteante de 260 metros 

de extensão (ainda em fase de projeto no início da década de 1950), de grande plasticidade e 

vivamente integrado à paisagem montanhosa do Rio de Janeiro e por terem sido construídos quase 

todos os equipamentos coletivos propostos. Esses materializavam o ideário em vias de tornar-se 

canônico da arquitetura moderna brasileira dos anos 40 e 50 como plasticidade, integração entre 

as artes, rigor construtivo e plano urbanístico moderno rompendo a trama urbana tradicional. 

As revistas especializadas consagraram o edifício dentre as diversas obras do 

movimento moderno no Brasil já cultuadas internacionalmente, tal como apresentadas no 

livro e exposição Brazil Builds. As publicações nacionais e internacionais deram destaque 

ao conjunto seja em matérias próprias, seja em especiais sobre a arquitetura brasileira. A 

primeira aparição do Pedregulho internacionalmente foi em 1948, na revista Domus, quando 

se publica o projeto de implantação. A partir de 1950, quando começam as obras, o conjunto 

será sistematicamente publicado.24 

24 Guilherme Bueno, “Interpretando el Conjunto Residencial del Pedregulho. Miradas historiográficas sobre la 
arquitectura moderna entre 1950 y 1960”, 2003. 

340. 341. 342. Trabalhos do serviço social de grupo, 
vendo-se Anna Augusta Almeida com as crianças. 
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O conjunto aparece em várias revistas internacionais como Architectural Forum 

(1947), Domus (1948, 1951), L’Architecture d’Aujourd’Hui (1949, 1954), Architectural Record 

(1950, 1952, 1958), Architectural Review (1950, 1952, 1954), Tecniques et Architecture 
(1951), El Emara & Fonoun (1952), Werk (1953), Progressive Arquitecture (1955), Architect 
& Buildings News (1956), Arquitetura México (1957/1958), Aujourd’hui, art et architecture 
(1955), Zodiac (1960) e nos periódicos nacionais como a Revista do Clube de Engenharia 

(1952), Brasil Arquitetura Contemporânea (1953), Arquitetura e Engenharia n 24 (1953, n 

23 (1952), n 14 (1950), Habitat (1956), Módulo n 37 (1964), Arquitetura e Urbanismo – 
IAB, ano1 (1937), AU n 47 (1993), n 16 (1988). Como analisou Maria Beatriz Cappello, 

as muitas publicações sobre o Pedregulho nas revistas internacionais especializadas revelam 

como o conjunto reunia os principais temas da arquitetura e do urbanismo no pós-guerra, 

como habitação social, urbanismo, centros cívicos e síntese das artes, tendo atraído tanta 

atenção e motivado as publicações.25 

Em 1951, o Pedregulho foi premiado na I Bienal Internacional de Arquitetura de 

São Paulo, na categoria Organização de Grandes Áreas. O júri, composto pelo secretário 

do Ciam Siegfried Giedion, pelo mexicano Mario Pani, pelo japonês Junzo Sakakura e 

pelos brasileiros Eduardo Kneese de Mello e Francisco Beck, destacou-o como exemplo 

para a formação de toda a cidade, lamentando seu isolamento em meio à desordenação 

da cidade. As famosas críticas de Max Bill à arquitetura brasileira, feitas após a bienal, 

ressalvaram o conjunto e seu arquiteto pelos compromissos sociais e aumentaram ainda 

mais sua atenção. Segundo Hélio Herbst, dentre as obras premiadas, o Pedregulho parece 

ser o que melhor sintetizou o ideário dos organizadores do concurso e do júri, sendo 

frequentemente mencionado como o vencedor do Grande Prêmio Nacional da exposição, 

na verdade inexistente.26 O conjunto sobressaiu-se dentre as obras brasileiras premiadas 

na I Bienal, sendo o que mais foi publicado, aparecendo nos manuais de arquitetura dos 

anos 50 com atenção especial e positiva em “A decade of new architeture” de Siegfried 

Giedion, “Latin american architecture since 1945” de Henry Hitchcock de 1955, 

“Arquitetura moderna brasileira” de Henrique Mindlin de 1956, “Architettura moderna” 

de Gillo Dorfles de 1957 e “História da Arquitetura Moderna” de Leonardo Benévolo 

de 1956.27 O Pedregulho servirá como mote das polêmicas sobre a arquitetura moderna 

brasileira debatidas publicamente após a I Bienal de São Paulo, por Max Bill, Ernesto 

Rogers, Mindlin e Lucio Costa. Os temas paradigmáticos da arquitetura moderna como 

compromisso social, relação com o mercado imobiliário, plasticismo e reprodutibilidade 

estarão resumidos, porém eloquentes, no Pedregulho.28 

25 Maria Beatriz Camargo Cappello, Arquitetura em revista, 2005, pp.282-287.
26 Lembrando que Mário Pani projetava conjuntos residenciais de grande impacto no México Hélio Herbst, Pelos salões 
das bienais, as arquiteturas ausentes dos manuais, 2007, p.107, 113-114.
27 Hélio Herbst, Op. cit., 2007, p.163, 166-169.
28 Guilherme Bueno, Op. cit., 2003.
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 Habitando o Pedregulho

A consagração internacional da arquitetura brasileira e o importante papel que assumiu o 

Pedregulho não amenizaram as tensões e as dificuldades internas na Prefeitura para a finalização 

do conjunto. O interesse estrangeiro despertado pelo conjunto e a estratégia de divulgação 

extensiva da obra, aparecendo em periódicos especializados e diários, não arrefeceram os 

embates, embora possam ter contribuído para a manutenção de Carmen Portinho na direção do 

DHP por tantos anos e para a conclusão do bloco curvilíneo conforme projetado. Os impasses 

para a realização do conjunto tinham origem na mobilização de recursos públicos municipais 

para a construção, o que gerou toda sorte de reações. As incontáveis críticas e polêmicas na 

municipalidade e, posteriormente, a completa mudança na linha programática de habitação 

social nos anos Lacerda, davam-se sob a alegação de que era impossível resolver o problema da 

falta de moradias com a construção de conjuntos no padrão de sofisticação do Pedregulho.

Inaugurados os blocos B1 e B2 e os equipamentos comuns no começo dos anos 50, 

Carmen Portinho passou a lutar pela finalização do serpenteante Bloco A. Pela iconografia de 

época conclui-se que ele estava em fase inicial em 1950 e a construção da escola, vestiário e 

piscina estava bastante adiantada. Quando finalizada a escola, em 1951, a estrutura do Bloco 

A estava também próxima da conclusão. Mas o edifício ficou em vias de finalização por toda a 

década de 1950. Os acabamentos externos e internos das unidades residenciais demandaram 

muito tempo e recursos, já que não se prescindiu do detalhamento projetado. O rigor da 

execução é verificado em todo o bloco, cujos detalhes são primorosos e repetem-se por todo 

edifício com rigor de feitura. A paginação das pastilhas dos corredores, o assentamento dos 

cobogós, as esquadrias externas, o assentamento do piso dos corredores repetem-se com 

343. 344. Capa da Revista PDF e página do livro “Latin american architecture since 1945” de Hitchcock.
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347. 348. 349. 350. Bloco A em construção, várias etapas.

345. Lavanderia em primeiro plano, Bloco 
B ao fundo vendo-se o alto da elevação do 
terreno ainda sem o bloco A. 

346. Fachada posterior da lavanderia, ao fundo percebe-
se a ausência do Bloco A.

351. Estrutura do Bloco A finalizada, sem acabamentos. 352. Bloco A finalizado com as esquadrias.
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precisão e uniformidade pelas unidades. O Bloco A ficou parcialmente pronto em 1958, mas 

só foi ocupado em 1962, quando o DHP estava extinto. 

As dificuldades no conjunto, nos anos 50, não foram dadas apenas pela finalização 

do Bloco A. Conforme o relatório das assistentes sociais feito em 1961, os muitos problemas 

diários como o mau funcionamento da lavanderia, a falta de limpeza dos lugares comuns a 

cargo da administração do conjunto, os problemas com as contas de água e luz, a admissão nas 

unidades residenciais sem atender a qualquer critério e a instalação de Hospital de Toxicose 

no ambulatório do conjunto, levaram as assistentes sociais a abandonarem o trabalho no 

Pedregulho. As dificuldades com a administração do Pedregulho foram noticiadas em 1953, 

no jornal Tribuna da Imprensa, com a seguinte manchete: 

Má administração vem prejudicando o Conjunto do Pedregulho. Um administrador que 
acumula três cargos. Regime de privilégios provoca insatisfação dos moradores. Um baile 
de ingressos pagos. O que realiza de positivo o Departamento de Habitação Popular.29

 

O jornal Folha Carioca, também em 1953, retrata a situação do Conjunto:

Por todos os lados o espetáculo é idêntico; contraste entre a suntuosidade do Conjunto e o seu 
aproveitamento, diríamos quase criminoso, pois que o regime de improvisações dominante, 
acabara por exterminar uma realização ímpar, num verdadeiro malbaratamento dos 
dinheiros públicos30. 

O Última Hora não foi menos dramático:

 A Prefeitura do Distrito Federal fêz construir (...) um conjunto residencial que poderia ser 
classificado como magnífico. Entretanto, a desídia dos responsáveis pela sua conservação e 
pelo abandono em que se encontram as obras, entregues a meia dúzia de pessoas que nada 
mais fazem que matar o tempo, anula todo o brilho da iniciativa. 
 Os 150 apartamentos habitados são de agradável aspecto, bem ventilados e bem iluminados. 
O edifício da escola é ótimo. Apenas não está em funcionamento. E, assim constitui uma 
inutilidade dentro do conjunto. 
 A piscina excelentemente instalada, está, desde a sua conclusão, tomada pelas águas 
procedentes das enxurradas que descem do morro. Um palmo d’água lamacenta, esverdeada, 
exalando um cheiro insuportável, está em completo abandono.31 

Em 1957, por solicitação de Carmen Portinho, as assistentes sociais fizeram tentativa 

de retorno ao conjunto, o que, por razões administrativas, não ocorreu. Em 1959, novamente 

29 Tribuna da Imprensa, “Má administração vem prejudicando o Conjunto do Pedregulho”, 26.01.1953.
30 Folha Carioca, “Vinte milhões de cruzeiros desperdiçados”, 18.3.1953.
31 Última Hora, “200 apartamentos estão abandonados”, 16.3.1961.
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por solicitação de Carmen e Francisco Bolonha visitaram o conjunto para a retomada dos 

trabalhos sociais. O relato de Anna Augusta dá conta das dificuldades de realização do projeto 

de unidade autônoma de vizinhança:

O núcleo residencial continua isolado. Os serviços planejados e organizados para 
promoverem uma mudança cultural continuam atuando com rendimento inexpressivo, 
sem coordenação necessária. Não há intercâmbio entre os diversos serviços, força responsável 
pela vitalidade dos órgãos encarregados de um programa local de desenvolvimento.32 

As dificuldades de ordem administrativa impuseram empecilhos para a integração 

dos moradores em seus espaços coletivos, o que foi agravado pela falta de recursos para a 

finalização das obras. Com o fim do Departamento, em 1962, selou-se a separação entre os 

serviços adjacentes a morada - escola, posto de saúde e lavanderia – e os blocos residenciais. 

Em 1960, com Carlos Lacerda eleito governador da Guanabara, cria-se a Coordenação de 

Serviço Social (presidida por Arthur Rios) à qual o DHP passa a estar vinculado. Em razão de 

graves desavenças políticas, Carmen Portinho é exonerada do cargo de diretora e, com isso, 

dissolve-se a equipe do DHP. O engenheiro Stélio Roxo torna-se o diretor do Departamento, 

que ainda mantém a incumbência de finalizar os conjuntos em andamento,33 mas a prioridade 

eram as políticas de reurbanização de favelas. No seu ato de posse, afirma:

(...) hão de nos valer algumas medidas diretas, como a recuperação urbanísticas e a 
integração social das favelas consideradas irremovíveis, o estabelecimento de parques de 
habitação semi-rústica do tipo intermediário, onde se ensine e aprenda a morar e, enfim, 
a construção de conjuntos residenciais do tipo do mundialmente famoso Pedregulho, para 
camadas ascendentes da classe proletária.34

Em 1962, com a posse de Sandra Cavalcanti como Secretária de Serviços Sociais, 

o DHP é finalmente extinto. Os edifícios de habitação ficam sob a responsabilidade da 

recém-criada Companhia Estadual de Habitação COHAB e os serviços administrados pela 

Fundação Leão XIII. 

A ocupação do Bloco A deu-se de forma oposta ao que se planejara no DHP. Em 

1962, moradores removidos da Favela do Pinto, que originalmente habitariam outro 

conjunto do DHP, o Marquês de São Vicente, ocuparam subitamente uma parte do 

edifício. Segundo relatos colhidos por Helga Silva, os apartamentos com terminação de 

01 a 45, de todos os andares, foram ocupados primeiro, e o restante foi ocupado sem 

atender aos critérios do serviço social do conjunto, já sem funcionar há algum tempo, seja 

por favores políticos, seja por  invasões, inclusive por não-funcionários da Prefeitura. Ele 

32 DHP, Op. cit., 1961.
33 Quanto ao bloco C, esse não saiu do papel, e passados os anos iniciais do DHP, deixou de ser mencionado.  
34 O Globo, “Nada de cartinhas de pedido no Departamento de Habitação Popular...”, 5.1.1961.
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não foi ocupado pelos moradores selecionados em 1947 pelas assistentes sociais do DHP. 

Nem foi administrado na gestão de Carmen Portinho, servindo de moeda de troca no 

complicado jogo político do recém-criado estado da Guanabara. Sobre o episódio, Carmen 

falou em 1968, já como diretora da ESDI:

Com o govêrno do sr. Carlos Lacerda, deixei o Departamento de Habitação Popular. Os três 
conjuntos foram abandonados. No do Pedregulho, o capim cresceu. Alguns apartamentos 
foram entregues, cabendo aos ocupantes concluí-los por conta própria. Com o sr. Negrão de 
Lima, foi recuperado e feitas mesmo reinaugurações.35 

O posto de saúde que já tinha deixado de servir à comunidade local, funcionando, 

desde 1953, como Hospital de Toxicose, tornou-se o Centro de Ação Social Cardeal Dom 

Jaime Câmara, com serviços comunitários médicos e dentários e cursos profissionalizantes 

como manicure, cabeleireiro e bordado. Até os anos 90 funcionou com esse uso, mas em 

1999 foi fechado. Em seguida foi invadido por moradores de rua e passou por tentativa de 

incêndio e foi, então, ocupado por família que morava em troca de vigiá-la. Sua drástica 

degradação física deu-se no prazo de dez anos. Em 2000, com a saída da família, o Centro de 

Saúde foi depredado, tendo todas as esquadrias e elementos arquitetônicos retirados, estando 

sem uso e extremamente exposto às intempéries, em estado de ruína eminente. 

35 O Cruzeiro, 10.2.1968.

353. 354. 355. Centro de Saúde recém-
inaugurado, em 2000 e 2011.
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A lavanderia, cuja utilização foi alvo de alguma resistência dos moradores, ao que parece, 

funcionou até meados dos anos 70. Não se sabe o destino dos equipamentos comprados pelo 

DHP. O mercado, instalado no mesmo edifício, funcionou até meados dos anos 80 com padaria, 

açougue e armazém, sendo administrado pela COCEA – Companhia Central de Abastecimento 

que realizava há quatro anos a licitação para os serviços.36 Com o fim do mercado, a Fundação 

Leão XIII, que já se responsabilizava pelo Centro Social, ocupou suas instalações com uma 

garagem. A área contígua destinada à lavanderia transformou-se em depósito de produtos 

farmacológicos para serem distribuídos às demais unidades da Fundação.

Dos serviços adjacentes à morada, o complexo da escola, ginásio e vestiários é o 

que se mantém em melhores condições físicas, embora separado do resto do conjunto por 

cercas. A escola foi transferida para o Município do Rio de Janeiro, em 1985, como Escola 

Municipal Edmundo Bittencourt, quando se anexaram os demais equipamentos adjacentes, 

ginásio, piscina e vestiário e a quadra de esportes descoberta, os quais originalmente eram 

para uso comum de todos os moradores do conjunto residencial. Os moradores lembram-se 

da utilização da piscina, das festas no ginásio e das atividades das assistentes sociais nas suas 

dependências. A incorporação dos equipamentos à escola objetivou a viabilização da proposta 

36 Helga Santos Silva, Op. cit., 2006.

356. 357. 358. Lavanderia recém-inaugurada, em 2000, 2004.
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de período integral, a fim de proporcionar aos alunos instalações condizentes, isso no mesmo 

período em que foi restaurada por iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por 

meio da Faperj, por ação entusiasta e muito atuante da ex-diretora Léa Oliva, contando com 

a participação de Carmen Portinho.37

37 Escola Municipal Edmundo Bittencourt, Histórico da Escola Municipal Edmundo Bittencourt, s/d.

359. 360. 361. 362. Escola Municipal Edmundo Bittencourt. Cercamento dos equipamentos e área 
livre dos jardins incorporada para recreio das crianças.

363. Crianças junto ao lago do Conjunto, vendo-
se o abandono dos jardins.



319

364. Projeto de paisagismo de autoria de Roberto Burle Marx.

 Quanto às áreas livres, quando o DHP deixou de administrar o conjunto, alguns 

moradores responsabilizaram-se por sua manutenção, ainda que de modo precário. O jardim 

projetado por Burle Marx junto à escola, Bloco B1 e Centro de Saúde, pouco a pouco se 
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descaracterizou e, em 1977, já estava tomado pelo mato.38 A configuração atual da praça foi 

resultado de reforma feita pela Fundação Parques e Jardins da Prefeitura, que a equipou com 

mesas e bancos para jogos e de pequena arquibancada com quadra, cercada nos anos 2000. A 

área livre junto ao Bloco A nunca chegou a ter o paisagismo executado, e nela foi construído 

um Clube, e depois estacionamentos, cada vez mais presentes. 

Patrimonializando o Pedregulho

Nos anos 60 e 70, embora ainda houvesse administração presente da Fundação Leão 

XIII e da COHAB, o conjunto foi se deteriorando fisicamente. A falta de manutenção, a 

ocupação desordenada dos apartamentos, a progressiva invasão do terreno e a ação do tempo 

foram dando-lhe marcas muito diferentes das que percebiam nas imagens de Gautherot. 

 No entanto, o  conjunto já tinha ganhado fama e o mundo. Suas fotos continuavam a circular 

e, a partir da segunda metade da década de 50, a obra de Reidy crescia em importância, em realizações 

e em expressões como o Aterro do Flamengo e o MAM – Museu de Arte Moderna.39 Em 1960, foi 

publicado na Alemanha o livro de Klaus Franck sobre sua obra, com prefácio de Sigfried Giedion, que 

já se encantara com a arquitetura de Reidy, na I Bienal Internacional de Arquitetura, em São Paulo. 

A morte precoce do arquiteto, em 1964, interrompeu abruptamente a trajetória de projetos. 

A partir dos anos 50 e 60, as obras de Reidy foram alvo de interesse de outra geração de arquitetos que 

se formava, sobretudo em São Paulo. Elas assinalavam para questões que seriam caras aos arquitetos 

paulistas de muitos projetos e fama com o brutalismo. Os materiais e o seu uso no MAM, somados às 

constantes preocupações sociais de Reidy, trarão à obra do arquiteto interesse constante. Estudantes de 

todo o Brasil visitavam a obra, que era ensinada nas aulas de Arquitetura no Brasil. 

38 Inepac, Inventário dos bens imóveis e de interesse histórico e artístico do Estado do Rio de Janeiro. Conjunto Residencial Prefeito 
Mendes de Morais - Pedregulho, 1977.
39 O projeto do MAM data de 1953, o bloco escola ficou pronto em 1957 e o Edifício de Exposições em 1967. 
Mesmo em obras, foi ponto turístico do Rio de Janeiro, visitado por autoridades e pela elite cultural. Nabil Bonduki 
(org.). Affonso Eduardo Reidy, 2000.

365. Conjunto Residencial do Pedregulho, anos 50.
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366. 367. Capa livro de Klaus Franck e do catálogo da exposição no Solar Grandjean de Montigny.

368. 369. 370 Levantamento fotográfico do 
Pedregulho nos anos 60 feito pela Escola de 
Arquitetura da UFMG.
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O livro de Bruand, em 1982, dará destaque à obra de Reidy e a exposição no Solar 

Grandjean de Montigny, na PUC do Rio de Janeiro, em 1985, mostrará sua importância nos 

processos de construção de memória da arquitetura moderna nos anos 80. A exposição na 

PUC acontecerá no bojo da agressão perpetrada ao Conjunto Residencial Marquês de São 

Vicente, construído pelo DHP, mutilado para a passagem da via expressa Lagoa-Barra para 

preservar a integridade do Campus Universitário da PUC. Os protestos veementes do IAB-

Rio e da imprensa especializada não impediram a passagem da avenida sob o edifício. 

371. Conjunto Residencial Marquês de São Vicente cortado pela Avenida Lagoa-Barra.

 Neste contexto, em 1982, durante a 34ª Reunião Anual da SBPC – Sociedade 

Brasileira de Pesquisa Científica, realizada em Campinas-SP, na mesa redonda “A política 

habitacional brasileira: crítica e perspectivas”, coordenada pelo arquiteto Alfredo Britto, 

um abaixo-assinado é feito solicitando ao IAB “o tombamento do Conjunto Residencial 

do Pedregulho, de Affonso Eduardo Reidy, por ter este valor significativo para a política 

habitacional brasileira (...), dadas as mutilações que já vem sofrendo.” Fernando Burmeister, 

diretor do IAB, encaminha o pedido ao Iphan e ao DGPC – Departamento Geral de 

Patrimônio Cultural da Prefeitura do Rio de Janeiro. Em 1986, com parecer do conselheiro 

Alfredo Britto, o conjunto é tombado pela Prefeitura.

 Considerando o significado do bem cultural em pauta para a história da arquitetura 
brasileira e das ações governamentais em busca de solução para o problema habitacional 
do País; 
 Considerando o pioneirismo e o acerto de soluções arquitetônicas e urbanas encontradas;
 Considerando a qualidade estética do projeto de Affonso Reidy, marco da fase áurea  da 
arquitetura brasileira pautada nas teorias de Le Corbusier; 
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 Considerando a solicitação da Direção Nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil;
 Considerando o pronunciamento unânime do Conselho Municipal de Proteção do 
Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro, (...) fica tombado (...) o Conjunto Residencial 
Prefeito Mendes de Morais.40 

O tombamento da prefeitura recaiu sobre todos os edifícios do conjunto e os painéis 

de Cândido Portinari, Anísio Medeiros e Roberto Burle Marx. O conselheiro Alfredo Britto, 

em seu parecer de tombamento de 1984, recomendara a tomada de medidas urgentes “no 

sentido de articular com a associação local de moradores, uma mobilização geral para recuperar 

e manter o espaço e elementos construídos do conjunto.” Havia no conjunto grande queixa 

de abandono pelo poder público, mas percebia-se a disposição para encontrar procedimentos 

para sua recuperação. 

Nos anos 70, o inventário de bens culturais, feito pelo Inepac, no Estado do Rio 

de Janeiro, por força do PCH, apontara o Conjunto do Pedregulho como de interesse ao 

patrimônio cultural, sem que redundasse em proteção legal. O estudo levantado externava 

preocupações com as dificuldades de gerenciamento e de tombamento, apesar dos inúmeros 

valores arquitetônicos arrolados no estudo:

40 Decreto nº 6383, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

372. 373. Charges de Caruso sobre a construção da Avenida Lagoa-Barra e protesto do IAB contra 
sua realização.
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Está claro que o tombamento e restauração, proposto nesta ficha, são difíceis de serem 
realizados. A equipe julga, entretanto, que por sua importância deveriam ser sensibilizados 
os órgãos competentes. E, se essas providências não se verificarem, seria necessário, ao menos, 
restaurar o painel de Portinari, o painel de Roberto Burle Marx e os jardins.41 

 O pedido de tombamento chegou ao Iphan em 1982, quando técnicos vistoriaram 

o conjunto, relatando o mau estado de conservação das dependências, inclusive da 

escola que ainda não havia sido restaurada, mas apontando para a vivacidade dos espaços 

internos dos blocos de habitação. O processo ficou sem encaminhamento até 1997, 

quando é solicitada abertura de tombamento e a conclusão dos estudos, os quais se 

encontram em andamento.42 

Em fevereiro de 2010, o arquiteto Alfredo Britto, conselheiro do Inepac, solicitou 

ao órgão estadual de patrimônio, o tombamento do Pedregulho, como “ícone da 

arquitetura moderna brasileira e reconhecido e exaltado internacionalmente como um 

marco da arquitetura para habitação de caráter social em todo mundo”. Em fevereiro de 

2011, o pedido foi reiterado pela Associação de Moradores do conjunto, pouco antes 

da conclusão definitiva dos estudos pelos técnicos do Instituto e encaminhamento pela 

Diretora-geral, arquiteta Maria Regina Pontin de Mattos, à Secretária de Estado de 

Cultura para apreciação e deferimento.43 O pedido de tombamento fundamentou-se no 

Pedregulho como: 

 

(...) importante exemplo de um momento significativo da política do Departamento 
de Habitação Popular do então Distrito Federal. O projeto atendeu com maestria a 
necessidade de prover o bem estar social. O arquiteto Affonso Eduardo Reidy (...) e a 
urbanista Carmen Portinho, diretora do órgão, alcançaram com o Conjunto Pedregulho 
um patamar de qualidade na história da habitação de cunho social raramente alcançado 
posteriormente. Assim sendo, este projeto vem sendo estudado por várias gerações de 
arquitetos e urbanistas e, portanto, é considerado como possuidor de grande interesse 
para preservação.44

Apesar de tombado pela Prefeitura, as tentativas de restauração do conjunto não 

foram muitas. Algumas poucas obras aconteceram por ação da CEHAB-RJ, proprietária 

e gerenciadora do conjunto, mas muito superficiais (do ponto de vista da extensão) e, 

principalmente, sem que o edifício fosse tratado como bem cultural. O reconhecimento 

do Pedregulho como artefato de cultura poderia ter assegurado o trato mais sensível aos 

41 Inepac, Inventário dos bens imóveis de interesse histórico e artístico do Estado do Rio de Janeiro, “Conjunto Residencial do 
Prefeito Mendes de Morais, Pedregulho, julho 1977.
42 Iphan, Processo nº 1386-T-97, Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Morais, Pedregulho.
43 Inepac, Processo nº E-18/000.463/2011, Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Morais, Pedregulho.
44 Idem.
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374. 375. 376. Bloco A, anos 2000.
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edifícios. A intervenção mais sistemática foi a colocação de novo reboco em parte da laje do 

pavimento térreo do Bloco A, no encontro com a parede externa da fachada. Essa apresentava 

ferragens expostas, dada a ação do tempo e da água que escorre em abundância pela fachada, 

corroendo o concreto e as ferragens. Não houve a remoção do emboço afetado em maior 

extensão do que o já comprometido, mas simplesmente o enchimento dos buracos abertos. 

O mais grave foi que não se enfrentou a obra na extensão da sua complexidade e dos seus 

problemas. A ação pontual e muito específica, para além de seus problemas técnicos, não 

partiu de encaminhamento coletivo, criterioso e sistemático do conjunto residencial, criando 

estratégias para seu enfrentamento. 

Após mais uma tentativa de intervenção pouco criteriosa no que se refere ao objeto 

como bem cultural, em 2000, o arquiteto Alfredo Britto interveio chamando a atenção para 

o valor da obra e para a necessidade de um projeto de restauração, logrando a paralisação das 

obras. Após muitas idas e vindas, deu-se partida ao processo para a restauração do conjunto, 

começando pela criação, em 2002, do Conselho Curador Pró-restauração do Conjunto, 

sediado na CEHAB, com página na internet e procurando mobilizar os interessados, 

sendo decisivo o sério trabalho da Associação de Moradores do Conjunto Residencial do 

Pedregulho – AMA Pedregulho, nas pessoas de Hamilton Marinho e Ziquinho, e, mais 

uma vez, do arquiteto Alfredo Britto. Os objetivos do grupo, composto por CEHAB-RJ, 

Iphan, Inepac, Fundação Leão XIII, AMA Pedregulho, SPU, DGPC-Prefeitura do Rio e 

Alfredo Britto, eram:

•	 Reunir projetos, biografias, relatos, depoimentos, dados sócio-econômicos, 

jurídicos e outras informações sobre o Conjunto Mendes de Morais;

•	 Estudar, desenvolver e propor medidas, eventos, planos e projetos dirigidos à 

recuperação, restauro e regularização fundiária, imobiliária e urbanística do 

Conjunto do Pedregulho;

•	 Organizar, acompanhar e participar da execução dos eventos propostos;

•	 Divulgar a importância do Conjunto do Pedregulho e angariar apoio no meio 

público e privado para viabilizar a realização dos eventos propostos.45

O processo foi apoiado pelo IAB-Rio que promoveu campanha para o tombamento 

em nível federal do Pedregulho, pela criação de um conselho gestor interinstitucional para a 

solução dos problemas diversos, pela criação de condições de visitação pública e, por fim, pela 

sensibilização das autoridades públicas da sua importância exemplar.46

A partir de 2000, a obra de Reidy foi objeto de alguns estudos acadêmicos, como 

livros, dissertações, teses e trabalhos finais de graduação, bem como de filmes e intervenções 

artísticas, as quais reiteraram o interesse e a importância da obra, chamando a atenção para 

45 www.cehab.rj.gov.br/pred Acesso em 18.2.2004.
46 Oswaldo Nazareth, “Conjunto Pedregulho, de Affonso Eduardo Reidy, campanha para restauração imediata”, 
Vitruvius, out. 2008.
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o grave estado de conservação do Pedregulho, certamente a obra do arquiteto que mais 

impressiona e atrai leigos e profissionais.47 

O projeto Residência Artística no Minhocão, idealizado e coordenado por Cristina 

Ribas e Beatriz Lemos, foi a experiência de trabalho direto com os moradores feito por 

diversos artistas plásticos, críticos e historiadores, para pensar conjuntamente sobre a obra 

como patrimônio e como habitação social, por meio das artes visuais.48 O projeto viabilizou-

se pelo edital do Ministério da Cultura e do Iphan “Arte e Patrimônio”, lançado em 2007, para 

criar uma linha de financiamento a projetos que estabelecessem relações entre as artes visuais 

contemporâneas e o patrimônio histórico e artístico nacional. Selecionado em 2009, dentre 

290 inscritos em todo Brasil, a Residência Artística no Pedregulho ocorreu em paralelo a mais 

outros nove realizados nos municípios de Goiás, Brasília, Cuiabá, Florianópolis, Ouro Preto, 

Rio de Janeiro, São Raimundo Nonato, São Paulo, Viana e Vitória. As curadoras pensaram na 

experiência a partir das pulsantes premências do edifício e de seus moradores no ano do edital 

em que a ansiedade pelas obras e a descrença frente ao poder público, mobilizava a todos. 

Segundo Beatriz Lemos, o projeto foi defendido pensando em:

(...) chamar a atenção da opinião pública e da sociedade civil para o abandono e a 
carência de obras por que passava o Pedregulho, mas também observando contradições e 
impossibilidades do período moderno (...)49 

47 O livro de Nabil Bonduki, Affonso Eduardo Reidy, 2000, sistematizou informações sobre a trajetória e a obra de Reidy, 
dando acesso a imagens e textos fundamentais. Os trabalhos finais de graduação em Arquitetura e Urbanismo de Flávia 
Brito do Nascimento e de Helga Santos Silva com propostas de restauração do Conjunto Residencial do Pedregulho, 
feitos, na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Universidade Federal Fluminense, respectivamente, ambos 
concluídos em 2000, deram origem às dissertações de mestrado das autoras: Helga Santos Silva, e Entre a estética e o hábito: 
o Departamento de Habitação Popular (1946-1960), publicada em 2008. A dissertação de mestrado de Marcos de Oliveira 
Costa, defendida em 2004 na FAU USP, também tratou da trajetória do Departamento de Habitação Popular. Os filmes 
de Ana Maria Magalhães Lembranças do Futuro, parte 1 e 2 e de Ivana Bentes “Pedregulho – O sonho é possível”. 
48 Cristina Ribas e Beatriz Lemos (org.), Pedregulho: Residência Artística no Minhocão, 2010.
49 Idem.

377. 378. Bloco A, possivelmente anos 60 ou 70.
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Convidaram-se artistas, críticos e arquitetos para o programa de residência artística 

no conjunto, realizado em quatro etapas (Residência 1, Jarbas Lopes e Katerina Dimitrova; 

Residência 2, Coletivo Kasa Vazia; Residência 3, Luiza Baldan; Residência 4, Frente 3 de 

Fevereiro), ao longo de quatro meses, no apartamento no 613 do Bloco A, alugado para o 

projeto. Com a premissa do papel transformador da arte e do artista perante a sociedade e no 

seu potencial de propor reflexões, os artistas foram convidados a transformar o apartamento em 

ateliê aberto, extensivo às circulações e demais espaços do conjunto, propondo intervenções e 

interações as mais diversas no edifício e com os moradores. Entre oficinas, jantares, projeção 

de filmes, debates e desenhos, produziu-se uma horta comunitária, os moradores registraram 

com máquinas fotográficas seu cotidiano no edifício, a montagem da biblioteca de arte 

Minhoca na Pedra, a instalação do Komplexo Kultural no pavimento intermediário, um 

mutirão de catação de lixo, entre muitas outras obras.50

A mobilização da riquíssima experiência da Residência Artística aconteceu em paralelo 

à publicação pela CEHAB-RJ do edital de licitação para as obra de restauração do conjunto 

em 2009. O Projeto Arquitetônico de restauração do conjunto iniciou-se em 2004, com o 

levantamento arquitetônico e de danos do Bloco A, o qual, por problemas administrativos, só 

pode continuar em 2009.51 O primeiro produto do projeto de restauração, ainda em 2004, 

foi o Plano Estratégico, que reuniu os problemas arquitetônicos de cada edifício do conjunto 

residencial, bem como as principais demandas da comunidade. 

Em dezembro de 2010, finalmente iniciaram-se as obras no Bloco A, com a contratação 

da empresa construtora Concrejato para a execução de serviços emergenciais de recuperação 

estrutural, instalações, cercamento do conjunto e revisão da cobertura. A complexidade dos danos 

e a gravidade da situação material do edifício postergou os serviços emergenciais, chamados de 1ª 

Fase, cuja estimativa de término é dezembro de 2011. Para a recuperação estrutural do Bloco A 

está em andamento o “grouteamento” dos pilares do pavimento térreo, a recuperação das juntas 

de dilatação, a recuperação estrutural dos forros e lajes das circulações de acesso aos apartamentos 

e a execução de argamassa projetada no forro do pavimento térreo. Quanto às instalações, serão 

substituídas, reparadas e adequadas as instalações hidráulicas, sanitárias e pluviais no pavimento 

térreo e cobertura, a descontaminação e substituição dos pilares das tubulações dos pilares, a 

execução das infraestruturas para instalações de telefonia e elétrica e a revisão do sistema de gás. 

Para a segunda fase prevê-se a restauração interna e externa dos blocos A, B1 e B2 

e a reforma das áreas molhadas das unidades do 1° pavimento do Bloco A. A terceira fase 

compreenderá e estenderá os serviços de recuperação estrutural e restauro aos demais edifícios 

do conjunto, o Centro de Saúde, a Lavanderia/Mercado e a Escola Municipal, além do 

paisagismo geral em toda a extensão do conjunto.52

50 Para os colaboradores, convidados, consultores e relato da experiência, ver o catálogo.
51 Equipe de projeto coordenada por Alfredo Britto em 2004, arquitetos: Flávia Brito do Nascimento, Verônica 
Natividade, Marco Antônio e Fabíola Sotoma. Equipe de 2009 de Alfredo Britto em parceria com o escritório 
Pontual Arquitetura.
52 Apresentação em Power Point da 1ª e 2ª Fase do Projeto de Restauração do Conjunto Residencial do Pedregulho, 
elaborada pela CEHAB-RJ, Pontual Arquitetura e Concrejato.
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379. 380 Pavimento térreo antes e durantes as obras. 

381. Recuperação estrutural da laje, em 
andamento.

382. 383. 384.  Novas tubulações hidráulicas do pavimento térreo. 
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385. “Grouteamento” dos pilares do pavimento 
térreo. 

386. 387. Situação de ralos e das ligações 
hidráulicas dos apartamentos do primeiro 
pavimento, observando-se os vestígios do piso 
original. 

388. 389. Prospecção na laje dos corredores e do pavimento intermediário, vendo-se o madeiramento 
do caixão-perdido. 

A obra de restauração em curso vem sendo vivamente acompanhada pelo Núcleo 

Experimental de Educação e Arte do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o MAM-

Rio, na pessoa da artista plástica Virgínia Mota. Com o apoio da empresa responsável 

pelas obras, a Concrejato, a artista elabora uma série de vídeos sobre o Pedregulho a 

partir do olhar dos moradores e dos operários para trazê-los ao centro dos debates e das 

reflexões sobre a restauração. O primeiro filme, “Pedregulho” foi exibido aos trabalhadores 
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no MAM, com a liberação da Concrejato de uma tarde de trabalho, quando puderam 

conhecer o Museu e a obra de Affonso Eduardo Reidy. O filme, feito com os trabalhadores 

e envolvidos no processo de restauração mostra visões sobre o Bloco A e os desafios para o 

encaminhamento dos problemas:

Aqui o que eu vejo que é uma coisa que incomoda muito que nem onde eu moro 
que é na beira de um córrego, não é no centro da cidade, as ruas não são asfaltadas, 
não se vê tanto lixo igual aqui.53

Eu acho que é importante só que a maioria dos moradores não dá valor a isso, 
continuando sujando, jogando as coisas pela janela. Eu tô me sentido bem porque 
sou morador e estou ajudando a reformar o prédio. Uma obra dessa, bonita, 
visitada por várias pessoas do mundo inteiro. É a mesma coisa você cuidar de uma 
pessoa idosa, uma suposição, que não pode fazer mais nada, você tem que fazer 
tudo por ela, do que cuidar de onde você mesmo mora. (...) Vai passar de mim 
para os meus filhos, dos meus filhos para os netos. A gente não vai desfazer desse 
apartamento nunca. Isso aí foi coisa que o meu pai deixou, então vai ficar entre 
a família mesmo.54 

 

53 Virgínia Mota, “Pedregulho”, 2011.
54 Idem.

390. 391. Visita dos operários da obra do 
Pedregulho ao MAM-Rio, vendo-se o presidente 
e vice-presidente da Associação de Moradores, 
diretamente envolvidos no processo e a artista 
plástica Virgínia Mota.
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Os problemas materiais do Pedregulho são cotidianamente enfrentados pelos moradores 

do conjunto, que vivem a tarefa de habitá-lo coletivamente. No levantamento feito em 2004 

pela equipe técnica de restauração, as demandas dos moradores foram diversas, mas refletiram, 

sobretudo, o sentimento de salvaguardar aquilo que sentem como seu.55 De fazer cartilhas sobre 

a importância da obra, a instalar equipamentos de segurança (grades e interfones), os moradores 

anseiam por medidas que melhorem as condições de habitabilidade dos edifícios. Muitos se referiram 

ao restabelecimento dos equipamentos comuns como lavanderia, posto de saúde, mercado e a 

melhoria do Clube do Bolinha, equipamento de lazer construído posteriormente junto ao Bloco 

A, intensamente utilizado. Os problemas cotidianos como estacionamentos e a coleta de lixo e a 

complexidade de sua retirada, diante do não funcionamento dos dutos coletores de lixo previstos 

originalmente, foram frequentemente citados. Além desses, externou-se a demanda da reforma dos 

prédios, com conserto de cobogós e pintura. Por fim, a maior preocupação foi com a titularidade 

das unidades. Com o fim do DHP em 1962, houve o plano de venda dos apartamentos, tal como 

ocorreu com o IAPs, o que acabou não acontecendo. Os edifícios residenciais são de propriedade do 

Governo do Estado, mas o terreno pertence à União, gerando intrincado problema administrativo 

para a efetivação da venda. O que ocorre na prática é que os moradores repassam as unidades por 

meio de registro em cartório, e assim garantem sua “posse”.

 A seguir apresentamos o levantamento do estado de conservação do Conjunto 

Residencial do Pedregulho, com os principais tópicos a serem observados na atribuição de 

valor para sua restauração. Recuperar e restaurar este que é o mais famoso conjunto residencial 

produzido no país, é tarefa urgente. A complexidade conceitual e arquitetônica do projeto 

original e as implicações de se intervir em obras do período moderno, somado ao estado de 

degradação e às diversas formas de ocupação das edificações residenciais e não-residenciais, 

exigem que o plano de recuperação seja cauteloso e bem elaborado.

No desafio de restauração do Pedregulho, reiteramos que os métodos e critérios para a 

recuperação e restauração de monumentos produzidos pelo movimento moderno não diferem, 

em essência, daqueles aplicados aos edifícios produzidos em períodos históricos anteriores. No 

que se refere à restauração, as etapas de análise e as formas metodológicas de abordagem devem 

ter, por princípio, independentemente de seu período de produção, rigor teórico e técnico. 

Os profissionais de conservação são desafiados a expandir seus conhecimentos aos problemas 

específicos e responsabilidades inerentes ao Movimento Moderno.  Ao se abordar edifícios 

modernos, algumas questões particulares emergem. Salvo diferenças regionais e variações 

específicas, tais temáticas são comuns às obras modernas, e as quais se deve estar ciente a 

fim de compreender com profundidade a obra a ser recuperada, o Conjunto Residencial 

Prefeito Mendes de Morais. O mais importante, nos parece, é que a restauração do Conjunto 

Residencial Mendes de Morais deve ter como fim sua valoração como patrimônio cultural, 

não significando, entretanto, sua museificação ou gentrificação. 

55 As solicitações dos moradores do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Morais foram apresentadas em reunião 
no dia 13.11.2004, com os representantes dos blocos B1, B2, A e a equipe técnica do GAP/Grupo de Arquitetura e 
Planejamento. 
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392. 393. 394. 395. 396. 397. 
398. 399. 400. 401. 402. 403. 
Pedregulho e seus moradores.
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Preservando o Pedregulho 

Bloco A

404. 405. Bloco A, anos 60 e 2006.

Elementos de arquitetura de destaque: Cobogós cerâmicos, passarelas de acesso 

ao piso intermediário, brises verticais de madeira, pilares elípticos, pisos cerâmicos, lajotas 

litocerâmicas, guarda-corpos em ferro. 

406. 407. Cobogós cerâmicos dos corredores.
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408. Passarela.

409. Guarda-corpos do pavimento intermediário. 410. Brises de madeira no piso intermediário.

Técnicas construtivas: Estrutura independente em concreto armado, com fechamento 

em alvenaria de tijolos. Revestimentos externos com lajotas litocerâmicas. Revestimentos 

internos nas áreas comuns: paredes com pastilhas 2x2cm e piso dos corredores em cerâmica 

7x14cm da marca São Caetano, assentadas em espinha de peixe. Pavimento intermediário 

com piso em cimento. Na fachada sudeste os corredores de acesso aos apartamentos são 

fechados por panos de cobogós cerâmicos.

411. 412. Pisos cerâmicos assentados em espinha de peixe, situação atual com trechos faltantes. 
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416. 417. Revestimento externo da fachada em litocerâmica. Detalhe das peças. 

415. Pastilhas de revestimento dos corredores.

418. 419. Panos de cobogós nos corredores de acesso aos apartamentos.

413. 414. Escada e cobogós cerâmicos
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Esquadrias externas: Originalmente de piso a teto, em madeira e vidro com 

venezianas pintadas em azul, em sua maioria substituídas por alumínio e fechadas até a altura 

do guarda-corpo com alvenaria de tijolos.

420. Elevação das esquadrias originais dos apartamentos na fachada nordeste.

421. 422. Fachada nordeste com situação de substituição maciça das janelas originais.

423. Detalhe da porta original com numeração e 
do olho mágico.

Esquadrias internas: Em madeira e vidro pintadas de azul, muitas substituídas por 

alumínio. Porta em madeira de acesso aos apartamentos pintadas de marrom café. Demais 

portas em madeira, algumas com venezianas.
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Cores: A coloração do edifício na fachada nordeste era predominante azul, já que 

as esquadrias de piso a teto dominavam a composição. Mesmo com sua troca por alumínio 

muitos moradores pintam o guarda-corpo de alvenaria de azul, numa tentativa de manter 

visualmente o esquema de cores original. A fachada sudeste é dominada pelos panos de 

cobogós marrons e pelas janelas azuis.

424. 425. Esquadrias da fachada sudeste. 

426.427. Elevação da esquadria original do banheiro e da cozinha voltadas para o corredor. Esquadrias 
substituídas.

428. Cores e texturas da fachada sudeste. 
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O Bloco A é subdividido em seis partes, separadas por juntas de dilatação, tendo sua 

construção começado junto aos Blocos B e seguido até onde hoje é o acesso para veículos.

429. Divisão do bloco A, conforme localização das juntas de dilatação.

430. Plantas dos pavimentos do Bloco A3.
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O bloco A é um enorme volume sinuoso que impressiona pela grandeza física, 

marcante na paisagem da cidade do Rio de Janeiro. Localizado na meia encosta, o edifício 

tem sete pavimentos em 272 apartamentos com um a quatro quartos. Os apartamentos 

duplex localizam-se nos níveis superiores (apartamentos de tipo 2: 4º ao 7º nível, 136 

apartamentos duplex de sala, cozinha, banheiro e dois quartos. Onde há o vão da escada de 

acesso às unidades residenciais, foi adicionado um ou dois quartos) e os menores nos dois 

níveis inferiores (apartamentos de tipo 1: 1º e 2º níveis, 136 apartamentos de sala, cozinha, 

banheiro e um quarto). 

Internamente, e como já dito, os apartamentos contavam com cozinhas equipadas 

com armários planejados em madeira e uma tábua de passar embutida. Nos apartamentos 

duplex, a escada interna é revestida com tábuas de madeira e o corrimão segue o detalhamento 

dos guarda-corpos-externos. O revestimento do piso dos apartamentos era em tacos de 

madeira, muitos alterados principalmente por piso frio. Intervenção bastante comum nos 

apartamentos é o aproveitamento com armários do vão entre as paredes dos apartamentos 

dado pela curvatura do bloco. Frequentemente as cozinhas e, principalmente, os banheiros 

foram reformados para abrigar um tanque de roupas ou máquina de lavar diante da ausência 

de área de serviço. No primeiro pavimento tais reformas comprometeram a cobertura do piso 

térreo, já que as novas instalações de água e esgoto não eram conectadas às prumadas comuns.

O acesso ao edifício é feito através de duas passarelas que ligam a rua ao andar 

intermediário. Desta forma, ou se desce dois lances ou se sobe outros dois, não havendo a 

necessidade de elevadores. O pavimento intermediário é o andar de acesso, servindo como 

431. 432. Corredor de uso comum amplamente utilizado pelos moradores como extensões da casa. 

433. Apartamento do Bloco A.
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grande área de lazer, estando nele localizados os serviços comuns como administração, serviço 

social, escola maternal e jardim de infância. Praticamente todo vazado com pilotis, este andar 

confere leveza ao conjunto, quebrando seu aspecto maciço, já amenizado por sua forma 

ágil. De 50 em 50 metros encontram-se as quatro caixas de escada que levam aos andares 

superiores e inferiores. 

434. Bloco A, 2000.

Todos os apartamentos voltam-se para a magnífica vista da Baía de Guanabara, que 

é, entretanto, a orientação NE, insolação desfavorável. Para amenizar os efeitos do sol, Reidy 

propôs janelas com venezianas nos apartamentos e brises no andar intermediário. Na fachada 

de acesso ao conjunto localizam-se as circulações horizontais, todas voltadas para a rua e 

limitadas por paredes de cobogó, por meio das quais a ventilação e a iluminação são garantidas. 

Os moradores fazem dele extensão de suas casas, uma área social, onde se encontram vizinhos 

e realizam-se afazeres domésticos. Affonso Reidy e Carmen Portinho explicitam no memorial 

sobre o projeto que, devido ao nível modesto dos moradores, evitaram-se corredores internos 

que implicariam em ventilação e iluminação mecânica. Esta foi preocupação constante em 

todo o conjunto, onde, sempre que possível, os compartimentos têm aeração e iluminação 

natural. Os moradores, dando uma prova evidente de entendimento e preocupação com a 

integridade física do edifício, buscam sempre que necessário a substituição dos cobogós por 

elementos similares encontrados no mercado, ao invés do fechamento completo. 

O bloco A, por ser o maior edifício e estar densamente ocupado, é o que apresenta 

problemas mais graves, dentre os quais se destacam: 

•	 descaracterização das fachadas através da colocação de esquadrias de alumínio, 

do preenchimento de vãos com alvenaria e das lacunas ou da substituição 

aleatória dos cobogós;

•	 trechos faltantes do revestimento litocerâmico das fachadas; 

•	 instalações sanitárias, elétricas e hidráulicas sem funcionamento adequado;
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•	 comprometimento estrutural de todo edifício, com exposição das armaduras em 

vários trechos;

•	 brises verticais da fachada NE faltantes ou sem funcionamento;

•	 guarda-corpos do piso intermediário descaracterizados, corroídos e quebrados; 

•	 pastilhas de revestimento dos corredores internos de acesso aos apartamentos 

cobertas por pintura;

•	 revestimento cerâmico do piso dos corredores e do nível 3 estufados, faltantes, 

quebrados ou com intervenções inadequadas;

•	 esquadrias dos apartamentos voltadas para os corredores internos substituídas por 

outras em alumínio;

•	 grades de fechamento nos corredores de acesso aos apartamentos;

•	 antenas de televisão expostas nas fachadas;

•	 profusão de varais na fachada sudeste para a secagem das roupas;

•	 ausência de coleta de lixo adequada;

•	 problemas de abastecimento de água;

•	 inadequação das instalações elétricas e de telefonia às necessidade contemporâneas.  

436. Planos de cobogós com peças substituídas. 437. Pavimento intermediário e escada interna de 
ligação entre os pavimentos.

435. Vista da cidade do Rio pelo Bloco A.
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438. Antenas de televisão e 
varais na fachada.

441. 442. 443. Blocos B1 e B2 recém-inaugurados, em 2004 e em 2009.

439. Grades de fechamento dos 
corredores.

440. Compartimento de lixo 
desativado.

Blocos B1 e B2

Elementos de arquitetura de destaque: Cobogós cerâmicos, escada de acesso aos 

apartamentos.
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Técnicas construtivas: Estrutura independente em concreto armado, com fechamento 

em alvenaria de tijolos. Revestimentos externos feitos com emboço. Revestimentos internos 

nas áreas comuns: paredes com pastilhas 2x2cm e piso dos corredores em cerâmica da marca 

São Caetano no formato hexagonal. As varandas da fachada nordeste são fechadas por panos 

de cobogós pintados de branco. Na fachada sudeste os corredores de acesso aos apartamentos 

são fechados por panos de cobogós cerâmicos.

444. 445. Pano de cobogós da fachada nordeste.

446. 447. Escada de acesso aos 
apartamentos, vista externa e 
interna.

448. 449. Cobogós das varandas 
dos apartamentos. 
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Esquadrias externas: Em madeira e vidro, pintadas de branco. 

450. Piso dos corredores comuns 
com cerâmica São Caetano.

452. 453. Elevação e foto da esquadria original.

454. 455. Esquadrias da cozinha dos apartamentos voltadas para o corredor de acesso.

451. Revestimento externo do Bloco B1, recém-pintado.

Esquadrias internas: Em madeira e vidro, pintadas de azul, muitas substituídas por 

alumínio. Porta em madeira de acesso aos apartamentos pintadas de marrom café. Demais 

portas em madeira, algumas com venezianas.
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Cores: Na fachada nordeste a coloração do edifício é predominantemente branca, 

dado pelas esquadrias e cobogós, e bege das alvenarias pintadas. Na fachada sul, os cobogós 

cerâmicos marrons dão o tom e a textura. 

456. 457. Fachada nordeste e cobogós cerâmicos da fachada sudeste - a pintura da fachada alterou a 
paleta de cores.

458. 459. Vista interna de apartamento do bloco B. Pilotis 
do andar térreo. Consta que Carmen Portinho mandou 
construir a mureta para impedir sua ocupação indevida.  

Os blocos B1 e B2 são iguais, colocados em paralelo cada um com 80 metros de 

extensão, com apartamentos de tipo 3: 2º ao 4º nível, 56 apartamentos duplex de sala, 

cozinha, banheiro e dois a quatro quartos. 

A circulação horizontal se dá externamente limitada pela parede de cobogós, 

intercalada por vazios com guarda-corpo. A circulação vertical tem aspecto muito peculiar, 

acontecendo fora do volume de apartamentos, de forma marcante. Na fachada principal são 

colocados os cobogós, juntamente com a varanda, de modo a proteger o apartamento da pior 
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insolação (NE). Como no bloco A, os apartamentos têm ventilação cruzada, pois se voltam 

para os dois lados, com aberturas, o que permite grande aeração. O andar térreo, sob pilotis, 

promove a integração entre espaço interior e exterior.

Nos blocos B1 e B2, embora se verifique o respeito à unidade compositiva original, 

podemos registrar os seguintes problemas:

•	 descaracterização das fachadas através da colocação de esquadrias de alumínio, do 

preenchimento de vãos com alvenaria e das lacunas ou da substituição aleatória 

dos cobogós; 

•	 infiltrações nos apartamentos devido a danos no telhado;

•	 intervenções indevidas nas caixas de escada;

•	 guarda-corpos descaracterizados; 

•	 substituição indevida das esquadrias voltadas para os corredores internos;

•	 antenas de televisão expostas nas fachadas;

•	 ausência de local adequado para a secagem das roupas;

•	 falta de coleta de lixo adequada;

•	 problemas de abastecimento de água;

•	 inadequação das instalações elétricas e de telefonia às necessidade contemporâneas.  

Centro de saúde

460. 461. Centro de saúde recém-inaugurado e 
em 2000.

Elementos de arquitetura de destaque: painel de azulejos de Anísio Medeiros 

(inexistente), brises verticais na fachada NE (inexistentes), parede perfurada na fachada sudeste.
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O objetivo primordial do Centro de Saúde era a profilaxia da população do conjunto, 

tendo também, do mesmo modo que a escola, papel educador. Ensinando noções básicas de 

higiene, o agente de saúde estava mais próximo do habitante e, portanto, mais apto a intervir 

no seu modo de vida. O programa era organizado em registro e classificação dos pacientes, 

três consultórios médicos, um consultório dentário, uma sala para pequenas cirurgias, um 

pequeno laboratório de análises clínicas e três enfermarias. 

Na fachada principal da edificação situava-se o painel de Anísio Medeiros, e à sua 

frente o plano de brises verticais, responsável por controlar a pior insolação incidente, ambos 

inexistentes. A sala de espera fica parcialmente do lado de fora, onde havia um grande banco de 

concreto. A organização formal é feita a partir da circulação central, na qual de cada lado, situam-

se os consultórios e demais salas. Nos fundos, circundados por paredes de cobogó e alvenaria 

vazada com círculos, localizam-se pequenos jardins. As salas de atendimento voltam-se para 

estes, fornecendo ambiente reconfortante e aprazível aos pacientes. Observa-se nos desenhos 

publicados e pelas fotografias da época da construção que algumas mudanças foram feitas. 

Deveria existir uma grande parede lateral, na linha da fachada principal, que nunca existiu. Ela 

serviria como área de espera, com bancos e uma marquise garantindo o sombreamento.

O centro de saúde encontra-se abandonado há mais de uma década e apresenta sérios 

problemas de degradação, decorrentes da falta de uso e consequente falta de conservação, em 

arruinamento. São problemas encontrados:

462. 463. Painel de azulejos de Anísio Medeiros, 2000.

464. 465. Parede de cobogós, recém-construída e em 2000.
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•	 telhado com trechos faltantes e caibros expostos, ocasionando graves infiltrações 

no edifício; 

•	 esquadrias internas e externas faltantes;

•	 ausência dos brises verticais da fachada norte;

•	 infiltrações em diversos ambientes;

•	 pisos internos e externos estufados, quebrados ou faltantes;

•	 painel de azulejos de Anísio Medeiros com perda total;

•	 pastilhas cerâmicas de revestimento da fachada NE cobertas por pintura;

•	 construção não original nos jardins posteriores;

•	 recobrimento dos cobogós e dos elementos vazados dos muros dos jardins.

466. Planta original do centro 
de saúde e situação encontrada 
em 2000. 

468. Aspecto de arruinamento do centro de 
saúde, 2011.

467. Situação da cobertura em 2000.
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 Mercado e lavanderia

469. 470. Perda completa do painel de azulejos, 2011.

471. 472. 473. 474. Mercado e lavanderia recém-construído, em 2000 e 2011.

Elementos de arquitetura de destaque: brises horizontais em madeira, portas 

pivotantes de acesso ao mercado. 
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Em termos de programa, a lavanderia é dos edifícios de apoio ao conjunto o mais 

inovador. Era fundamental que ela funcionasse a contento, pois dela dependia a organização 

das unidades residenciais. Para tanto, foram instalados equipamentos modernos como 

máquinas de lavar e secar e calandras para passar peças grandes. Sua arquitetura nasceu 

do caráter estritamente funcional, em acordo com a circulação e cadeia de processamento 

de serviços: recepção, lavagem, secagem, passagem, armazenagem e expedição das roupas. 

Como já dito, para que os moradores não se sentissem constrangidos a expor roupas 

velhas e rasgadas o anonimato era garantido logo de entrada. As roupas recebiam um 

código identificador, depois eram lavadas e passadas junto com as outras. Só então eram 

decodificadas e colocadas nos respectivos escaninhos referentes aos apartamentos. Segundo 

Reidy e Carmen Portinho, o custo total da construção ficava reduzido pela supressão 

das áreas de serviço e evitava-se o espetáculo da roupa pendurada escorrendo água pelas 

paredes da fachada. 

A habitação mínima foi um dos pressupostos do movimento moderno, visando à 

economia e racionalidade da construção e à otimização da organização interna das unidades 

em acordo com as novas funções do trabalhador urbano. À moradia estariam vinculadas uma 

série de serviços coletivos, como as lavanderias de uso comum aos moradores. Mas no caso 

dos conjuntos, a ideologia do morar passava pela criação de novas atividades ao trabalhador, 

ou mesmo sua viabilização. As lavanderias coletivas eram parte integrante do projeto de 

habitação vinculado ao movimento moderno, consubstanciado nas unidades residenciais 

autônomas. Liberar a mulher trabalhadora das tarefas domésticas, tornando-lhe o cotidiano 

menos penoso, era objetivo que se queria alcançar com as moradias. 

475. 476. Painel de brises do mercado.
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A sua desativação é causa de um dos maiores problemas do conjunto, pois não há espaço 

interno para lavagem ou secagem das roupas. A solução encontrada é a instalação de tanque e/

ou máquina de lavar no banheiro e a secagem no lado de fora em varais presos à fachada. A água 

escorre pelas fachadas e compromete as esquadrias de madeira, bem como o revestimento. Não 

há hoje qualquer contato dos moradores com a edificação que abrigava a lavanderia.

477. Planta original e levanta-
mento em 2000.

478. 479. Varais nas fachadas dos blocos residenciais. 

Conjugado à lavanderia, no mesmo edifício encontra-se o mercado, cujo programa 

é organizado em recepção, armazenagem, exposição e venda de gêneros. As duas funções 

unem-se à medida que fazem parte das tarefas cotidianas integrantes do viver, lavagem das 

roupas e abastecimento. O mercado supriria a necessidade de compras, lembrando que 

nos anos 50 não existiam grandes mercados, onde estavam previstos: mercearia, peixaria, 

açougue, hortifruti, laticínios, confeitaria, frigorífico e padaria. O acesso ao edifício se faz 

pela fachada norte, protegida por brises horizontais. Na face sul, localizam-se as entradas de 

carga e descarga. O teto em “V” permite uma maior ventilação do conjunto, extremamente 

necessário neste ambiente de mercado e lavanderia.
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O edifício originalmente destinado a ser lavanderia e mercado, encontra-se ocupado 

por repartições administrativas, farmácia, garagem e oficina mecânica da Fundação Leão 

XIII. Sem conservação preventiva adequada e tendo sofrido graves intervenções inadequadas 

em seu interior e exterior, apresenta os problemas de:

•	 infiltrações oriundas do entupimento de calhas e de telhas quebradas do telhado;

•	 intervenções inadequadas nas esquadrias externas, com o fechamento de trechos 

com alvenaria, intervenção com grades e novas aberturas; 

•	 ausência de um dos painéis do brise horizontal; 

•	 ausência das esquadrias pivotantes de acesso ao espaço do mercado;

•	 mudanças significativas na divisão interna original, com utilização inadequada; 

•	 piso original interno com desgastes, manchas, fissuras, lacunas e intervenções;

•	 pastilhas cerâmicas de revestimento das fachadas cobertas com pintura.

480. 481. 482. Mercado em funcionamento e 
situação em 2000.
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Escola primária, ginásio, vestiário e piscina

483. 484. Escola nos anos 50 e em 2000.

485. Cobogós retangulares da fachada nordeste. 486. Afresco de Burle Marx na sala da diretoria.

487. Plano de cobogós hexagonais da fachada 
norte no corredor de acesso às salas de aula.

Elementos de arquitetura de destaque: cobogós retangulares da fachada NE, 

cobogós hexagonais da fachada N, painel de vidrotil de Roberto Burle Marx, afresco de 

Roberto Burle Marx.
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Ginásio e vestiário: 

Elementos de arquitetura de destaque: painel de azulejos de Cândido Portinari, 

portas pivotantes, marquise de ligação entre o vestiário e o ginásio, revestimento de azulejos 

de Anísio Medeiros. 

488. Painel de Burle Marx. 489. Detalhe do painel de Anísio 
Medeiros no vestiário.

Dentro da concepção de época, a escola é dos equipamentos externos mais 

fundamentais, lembrando que nos anos 40 o país contava com quase metade de sua população 

analfabeta. De acordo com Reidy e Carmen Portinho: “A influência da escola ultrapassa as 

crianças e vai penetrar nos lares de seus pais, levando aos mesmos noções e conhecimentos 

que muito contribuem para elevar seu nível de educação”. 

É através da escola que o novo cidadão seria efetivamente formado. Há que se deixar claro 

que os equipamentos de apoio não eram meros apêndices da estrutura habitacional. Sem eles a 

concepção de habitação ficava incompleta. Por outro lado imaginava-se que os equipamentos 

coletivos serviriam como espaços de controle, eram o poder público na comunidade. 

Seu programa foi organizado em sala de espera, secretaria, diretoria, sanitários, 

biblioteca, recreio coberto, salas de aula. Formalmente ela destaca-se do conjunto. É um 

prisma trapezoidal sob pilotis, com salas de aula dispostas em seu comprimento (orientadas 

para o sul), cada uma com um pequeno terraço próprio. As fachadas são delimitadas por 

elementos vazados, os cobogós. A preocupação com ventilação e insolação era, mais uma 

vez, primordial. No andar térreo sob pilotis, fica a área de recreio coberta. Nesta, encontra-

se parede sinuosa, com painel de mosaicos assinado por Burle Marx. As artes eram também 

encarregadas de educar, quanto maior fosse sua proximidade das crianças, mais cedo elas 

aprenderiam os valores artísticos.

Ligadas à escola através de rampa encontramos as dependências esportivas, com 

ginásio, piscina e vestiário, de volume particular e marcante no conjunto. Em bairro quente 

e longe das praias como Benfica a piscina de uso comum seria maneira de garantir lazer e 

culto ao corpo. O complexo esportivo é composto por ginásio, piscina, depósito de material 

esportivo, rouparia, vestiários, sanitários e campo de jogos ao ar livre. Seu uso não era restrito 
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490. Bilhete de Carmen Portinho a Portinari 
a propósito do painel para a escola, onde se lê: 
“Portinari, já q. você não vai para os Estados 
Unidos para benefício nosso pedimos a s/ boa 
vontade p. a nossa escolinha que está ficando um 
amor. Os [?] do morro irão aprender pasmados 
que ficarão com o seu painel. Um abraço da amiga 
de sempre, Carmen Portinho”

491. 492. Plano geral e detalhe do azulejo feito por Portinari.

493. Piscina em utilização, 
provavelmente anos 50.

à escola, mas sim projetado para ser utilizado pelos moradores do conjunto, desde que 

devidamente acompanhados pela equipe de instrutores responsável por dirigir as atividades 

esportivas e de recreação.
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A ideia de se reeducar o homem estava presente em todos os espaços. Um exemplo 

disto é o fato de que os vestiários da piscina foram estudados de tal maneira que quando os 

banhistas fossem entrar na piscina eram forçados a passar pelos chuveiros. O ginásio, composto 

por arcos tensionados (forma que se repetira inúmeras vezes na arquitetura brasileira) pontua 

a paisagem e embora fosse construção encerrada em si mesma, Reidy a fez de modo que 

as esquadrias laterais voltadas para a piscina fossem pivotantes e se abrissem por completo, 

criando espaço único, fluido entre área coberta e descoberta.

Áreas livres, playground e paisagismo

 494. Implantação do conjunto com intervenções no terreno, situação em 2011.
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495. Vista aérea dos jardins no começo nos anos 50.

496. 497. 498. 499. Jardins em 2000 e em 2011.
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Elementos de destaque: formas pinturescas dos canteiros, em especial uma caixa de 

areia e uma caixa de água que se situavam junto ao centro de saúde. 

O paisagismo modernista rompeu de maneira irreversível com os modos de projetar 

oriundos da tradição eclética, construindo novos espaços identificados à paisagem local e aos 

novos hábitos que passaram a se forjar. Era necessário fazer com que o cidadão compreendesse 

suas novas atividades na sociedade e as novas possibilidades de lazer colocadas nas moradias 

e nos espaços livres.56

O “novo homem” que habitaria os blocos de apartamentos não disporia de seu próprio 

quintal, sendo necessário, portanto, que os espaços verdes fossem coletivos e em quantidade 

suficiente para garantir não só a aeração dos apartamentos, mas também áreas destinadas ao 

cultivo do corpo. O lazer diversifica-se e as práticas esportivas tornam-se populares desde 

inícios do século. Novas instalações são exigidas, em decorrência dos novos programas como 

quadras esportivas, canchas de bocha e gramados de futebol e playground. 

Nas áreas livres do Conjunto Residencial Pedregulho, cujo projeto de paisagismo é de 

autoria de Roberto Burle Marx, já sabido um dos maiores nomes do paisagismo no Brasil e 

no exterior, verificam-se diversos dos elementos inovadores do paisagismo moderno, como: 1. 

Adoção de pisos contínuos e fluidos; 2. Pisos com paginações elaboradas utilizando materiais 

tradicionais, tais como pedra portuguesa, seixos ou ardósia; 3. Equipamentos que se limitam 

a bancos de concreto ou de madeira; 4. Redução dos elementos decorativos, com exceção 

de painéis ou raras esculturas; 5. Plantio definindo espaços e funções difusas; 6. Vegetação 

tropical ou exótica; 7. Uso de água em espelhos de formas geométricas.

As áreas livres de todo conjunto apresentam:

•	 descaracterização extrema dos jardins originais de Roberto Burle Marx;

•	 ocupações ilegais na periferia do terreno do conjunto por trailers, oficinas 

mecânicas, comércio e garagens; 

•	 profusão de estacionamentos, sobretudo junto ao bloco A;

56 Silvio Soares Macedo, Quadro do paisagismo do Brasil, 1999, pp.55-67.

500. 501. Ocupações e intervenções diversas no terreno como pequenos comércios, grades e 
estacionamentos.



360

502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. Ocupações e intervenções diversas no terreno como pequenos 
comércios, grades e estacionamentos.



361

•	 abandono dos jardins e playgrounds;

•	 construção de cercas e muros desrespeitando a conformação original; 

•	 calçadas quebradas ou inexistentes;

•	 asfaltamento das ruas internas.

           
 Imaginando o Pedregulho            
                                                                                                 
O Conjunto Residencial do Pedregulho sofreu em demasia com o abandono pelo 

poder público e a separação administrativa das unidades residenciais dos equipamentos 

que o compunham. Os edifícios de habitação ficaram com a COHAB e os serviços 

adjacentes à morada com a Fundação Leão XIII. Os jardins ficaram sem tratamento 

adequado, permanecendo áreas públicas. A pequena área junto à escola e ao bloco B1 foi 

reformada nos anos 80, mas o estado de abandono e degradação é evidente. A mudança 

de uso ou o abandono dos edifícios adjacentes à moradia como a lavanderia, o posto de 

saúde e a creche, o isolamento da escola do restante do conjunto, a divisão dos moradores 

do serpenteante Bloco A dos Blocos B1 e B2 pelas diferenças sócio-econômicas e a 

degradação dos elementos caracterizadores foram alguns dos problemas elencados. 

Para Alessandra Cerroti,57 que realizou criterioso levantamento de vários 

conjuntos europeus, seu maior problema é a fragmentação de sua imagem. No 

Pedregulho, percebemos que as muitas transformações ao longo do tempo e a efetiva 

separação administrativa dos blocos residenciais A e B1/B2 entre si e dos demais 

equipamentos, fissuram sua imagem do conjunto, mas ela é ainda perceptível e, mais 

importante, sentida como memória construída, seja pelos arquitetos que a visitam, seja 

pelos moradores.

Se um dos temas seminais da arquitetura e urbanismo modernos é o entrelaçamento 

entre a forma e a função, como equacionar a possível obsolescência da função com a 

degradação material? É possível a fim de salvaguardar as construções de valor cultural, 

achar funções compatíveis com os usos atuais e garantir que determinados valores 

estéticos, históricos ou culturais permaneçam como testemunho para as gerações futuras? 

Entretanto, achando funções compatíveis, estaria garantida a salvaguarda do valor da 

obra? Tais questões turvam o entendimento da obra no presente, da sua trajetória e das 

expectativas daqueles que cotidianamente a vivem.  O olhar atento ao Pedregulho deu-

se por sua exemplaridade na compreensão dos problemas mais gerais da preservação 

de conjuntos residenciais. Justamente por ser ícone da arquitetura brasileira e não ter 

sido objeto de preservação mais intensiva até 2010 (quando começaram as obras de 

restauração), o conjunto é emblemático. 

Os desafios de preservação da arquitetura e do urbanismo modernos analisados 

neste trabalho devem ser discutidos a partir da sua lógica interna e do seu transcurso 

57 Alessandra Cerroti, Op. cit., 2010.
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no tempo: a destinação dos grandes espaços livres dos lotes dos conjuntos residenciais, 

o tratamento das áreas coletivas e sua apropriação pelos moradores, o abandono pelo 

poder público, as modificações de elementos arquitetônicos (como troca de esquadrias 

e fechamento de vãos e varandas), as privatizações dos espaços coletivos por meio de 

gradeamentos e subdivisões em condomínios privados. 

Algumas questões gerais emergem da análise do Conjunto Residencial do Pedregulho:

•	 Em que medida é possível recuperar os usos previstos em projeto de áreas que 

estão em abandono? O pavimento intermediário que deveria abrigar uma creche e 

pequenos comércios está pouco utilizado e sua ocupação depende do gerenciamento 

direto da CEHAB-RJ, proprietária do edifício. A cessão dos espaços e seu uso em parceria 

com a Associação de Moradores resolveria algumas das demandas dos moradores que se 

ressentem de serviços próximos.

•	 A desativação da lavanderia é um dos temas centrais para os moradores do 

conjunto. Há décadas sem a sua existência, eles dão soluções no âmbito privado como 

a instalação de tanques e máquinas de lavar nos banheiros e os varais são colocados 

no lado de fora, tanto na fachada sudeste (para os apartamentos duplex), como na 

fachada nordeste (nos apartamentos conjugados). A instalação dos varais compromete 

a leitura da fachada na sua visualidade e na sua integridade, pois é necessário trocar as 

esquadrias originais em madeira e veneziana por outras que deem melhor acesso ao 

exterior. Ademais, geram-se conflitos entre os moradores que têm que conviver com os 

varais dos vizinhos e sua secagem de roupas. As fachadas são comprometidas, pois estão 

constantemente expostas à água. Algumas possibilidades de solução foram aventadas, 

como a utilização da cobertura como área de serviço coletiva, recuperando a solução dada 

pelo DHP para o Conjunto Residencial Marquês de São Vicente. Outra possiblidade é o 

uso do pavimento térreo, além da retomada do edifício da lavanderia para seu original. 

Depoimentos dos moradores do Bloco A mostraram certa resistência a esta solução, 

em razão da distância. Para os moradores do Bloco B, a lavanderia original parece mais 

viável, mas o seu problema com as roupas é menos grave, já que contam com a varanda 

para estender as roupas.

•	 O aumento do número de carros entre os moradores é evidente, e as garagens 

em frente ao Bloco A são tema emergencial. Primeiro porque comprometem o uso do 

espaço público do conjunto e segundo porque geram interferências visuais (são cobertas 

precariamente) na compreensão dos edifícios. Algumas soluções foram vislumbradas, 

como a criação de garagens no térreo, ou a utilização de espaços do terreno, pouco abaixo 

do Bloco A, com o inconveniente de serem descobertas. 

•	 Com a desativação dos dutos coletores de lixo previstos no projeto, a coleta do 

lixo foi organizada pelos moradores de modo informal. A Associação de Moradores 

mantém um sistema de coleta seletiva de lixo, mas nem sempre os moradores a utilizam. 

As queixas do lixo atirado pela janela ou espalhado no terreno são frequentes. É um 
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dos problemas que mais chocam visitantes e incomodam moradores. Pela legislação de 

segurança, não se viabiliza hoje a reativação dos dutos de lixo. Mesmo que fosse possível, 

sua reativação levaria à ocupação  de parte do pavimento térreo com a coleta de lixo 

(onde desembocam os dutos), o que dificultaria seu uso como garagem ou lavanderia. 

•	 A segurança é tema muito mencionado pelos moradores, que demandam o 

gradeamento do terreno. Ele está no escopo das obras emergenciais em curso, com grades 

inclusive já compradas, mas sua instalação esbarra nas ocupações ilegais do lote, dos 

pequenos comércios, moradias, e até nos estacionamentos dos moradores do Bloco A, 

que se recusam a serem removidos. Os Blocos B1 e B2 estão cercados há algum tempo, 

bem como a escola, o que cria pequenos fragmentos no conjunto e transformam a ideia 

original do urbanismo moderno de rompimento do lote.

As questões acima se referem ao gerenciamento do conjunto residencial e à 

tomada de decisões que só podem ser feitas pelo coletivo de profissionais responsáveis 

pelo projeto e pela obra, e a partir da conjugação de interesses pela integridade do bem 

cultural e dos valores e demandas dos moradores. É fundamental lembrar que, apesar de 

a ocupação do Pedregulho não ter sido aquela que se estruturara no DHP, e sua trajetória 

ao longo de 60 anos ser a do descaso pelo poder público, independentemente da ausência 

do plano de habitação e da propalada necessidade do ensinar a morar, os moradores 

apropriaram-se do conjunto:

A arquitetura desse prédio aqui é inteligente demais. É um terreno que ele vai fazendo 
aquela curva. Só tem dois prédios desse aqui no Rio de Janeiro. Então, essa pessoa é 
muito inteligente. Ele pegou uma área muito privilegiada. Você vê praticamente o Rio 
de Janeiro completo. Então todo esse meio ambiente aqui deveria ser bem cuidado. A 
gente deveria olhar mais por esse espaço. A pessoa tem que ter uma moradia legal, uma 
moradia que não seja perturbada.58

O afeto dos habitantes construiu-se com o passar do tempo, reforçado, ao que 

parece, pela relação com os inúmeros visitantes nacionais e estrangeiros que todos os 

meses lá aportam para admirar a obra. A obsolescência do Pedregulho, recorrentemente 

citada, emerge na comparação com as imagens da inauguração que ganharam o mundo 

e na nostalgia da perda de algo que, como imagem, não pode retornar no tempo e 

que, na verdade, nunca existiu como tal, a não ser nas memórias e nas narrativas em 

constante construção.

58 Virginia Mota, Op. cit., 2011.
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considerações finais

O percurso de pesquisa dessa tese de doutorado mostrou a possível e necessária prote-

ção aos conjuntos residenciais modernos. Possível do ponto de vista do estudo teórico; neces-
sária do ponto de vista das políticas públicas. 

Por aspectos sociais, arquitetônicos, memoriais e urbanísticos, as habitações estatais 

promovidas pelo Estado brasileiro a partir dos anos 30, são parte importante da história da 

habitação no Brasil. São o teto de inúmeras famílias, que, identifiquem-se ou não com as 

raízes históricas dos seus espaços, representam-lhes a possibilidade, no presente, de moradia 

digna. Pudemos constatar que o quadro da produção da nacional de habitação social carece 

de ações que qualifiquem seus espaços na lógica do patrimônio cultural, possibilitando sua 

inserção nos debates sobre qualidade urbana e habitacional. 

Os impasses de valorização dos conjuntos como patrimônio cultural têm razões diver-

sas. A primeira delas estrutura-se nas amarras ideológicas do patrimônio nacional. As relações 

indissociáveis entre patrimônio, escrita da história da arquitetura e projeto moderno nacional 

nortearam as práticas seletivas e as proteções por lei no Brasil. O tratamento dispensado à 

arquitetura moderna não constituiu exceção. Entraram para o patrimônio nacional e estadual 

(Condephaat e Inepac) bens de valor histórico e, sobretudo, artístico, que a historiografia 

canônica consagrou como tais. Os manuais e as grandes narrativas sobre a arquitetura bra-

sileira serviram como justificativa para os tombamentos realizados contemporaneamente à 

construção das obras, em caráter preventivo ou comemorativo. Nos anos 80, o sentimento de 

passado, de historicidade da arquitetura moderna provocou reações que foram de rejeição e 

distanciamento, mas também de culto e homenagem aos grandes mestres, viabilizando outras 

tantas proteções, cujas fundamentações reforçaram o sentido de homenagem e de honraria 

à trajetória de luta dos personagens pelo estabelecimento da arquitetura moderna entre nós. 

Nos anos 80, a arquitetura moderna brasileira passa a ser estudada na sua diversidade 

e complexidade, para muito além das celebradas obras. O aumento dos estudos passou pelos 

anos 90 e chegou aos anos 2000, quando se compreendeu com significativa maturidade as 

variações e possibilidades das expressões arquitetônicas brasileiras do século XX, inclusive em 

fóruns especializados como o Docomomo. É também nos anos 80 que acontecem transfor-

mações significativas no pensamento preservacionista no Brasil, acompanhando a ampliação 

conceitual posta internacionalmente. Viabilizam-se proteções emblemáticas da diversidade 

das expressões culturais brasileiras, respaldadas pela sociedade civil organizada em busca 

de direitos. A preservação da arquitetura moderna, no entanto, ficou restrita aos valores da 
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história da arquitetura canônica e ao entendimento dos bens culturais como monumentais 

e excepcionais, com poucas exceções como o Cine 9 de Abril, em Volta Redonda. Se o re-

visionismo da arquitetura moderna no Brasil trouxe fôlego e ampliou o conhecimento, as 

políticas de preservação não se deram no mesmo passo. Investiu-se muito na documentação 

e pouco na conservação. 

Em segundo lugar, o dilema das proteções à arquitetura moderna adveio das dificul-

dades de considerá-la passado. Um dos pontos nodais é o aparente paradoxo de se preservar 

uma arquitetura postulada para romper com as tradições. No entanto, tratá-la como patrimô-

nio, não significa decretá-la ultrapassada. Significa, ao contrário, entendê-la como parte viva 

e importante de nossa cultura contemporânea e enfrentar o desafio de compreender a relação 

entre os conceitos originais que os nortearam e sua utilização no presente. Os conjuntos resi-

denciais estão particularmente sujeitos às acusações do esvaziamento do projeto moderno. Na 

ausência do Estado promotor, e com a venda das unidades, a degradação física tornou-se fato 

diante das dificuldades dos moradores na manutenção das áreas coletivas. Com a obsolescên-

cia material cresceram as convicções de inadequação do projeto habitacional.

O terceiro problema da proteção aos conjuntos residenciais finca raízes na história 

das políticas de preservação no Brasil. Com a ampliação conceitual dos anos 80, muitos 

tombamentos de bens culturais situados fora do escopo do estético e das fundamentações 

da história da arquitetura foram viabilizados. Como vimos por meio dos processos de tom-

bamento, vilas operárias e habitações para os trabalhadores foram patrimonializadas. A ha-

bitação para trabalhadores historicamente constituída privilegiou-se das políticas elaboradas 

diante das possibilidades de alargadas de patrimônio.  No entanto, a preservação dos con-

juntos residenciais não se viabilizou naquele momento e tornou-se inviável a partir dos anos 

90, com a apropriação do patrimônio como mercadoria, o consumo visual da arquitetura e 

a fetichização dos objetos materiais. 

O valor testemunhal ou documental da arquitetura, conquistado durante a redemo-

cratização política dos anos 80, foi colocado de lado. Diversos edifícios e espaços, dentre 

os quais os conjuntos residenciais são presença eloquente, ficaram sujeitos à construção de 

afetos locais, às sensibilidades pontuais de técnicos e às aproximações de outras esferas da 

política urbana, como o planejamento. Mas o patrimônio passou por grandes modificações 

desde 2000 com a promulgação da lei de registro do patrimônio imaterial e com a clara polí-

tica, na esfera federal, de ampliação do estoque de bens a salvaguardar. Um universo bastante 

alargado de representações da cultura foi inscrito nos livros de tombo e de registro. A Chan-

cela da Paisagem Cultural, estabelecida pelo Iphan em 2009, vem viabilizando discussões 

que também são fulcrais para a inclusão de edificações para além de atributos da arquitetura 

ou da estética. Exemplo disso é a consideração das favelas do Rio de Janeiro como universo 

indissociável da paisagem cultural da cidade, e, portanto, incluídas na proposta de Chancela 

elaborada pelo Iphan. 

O regime de historicidade da sociedade contemporânea colocou a memória e o 

patrimônio na agenda, permitido pela história das políticas de patrimônio ao redor do 
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mundo e viabilizado por conceitos de lugares de memória, proposto por Pierre Nora. 

Os vestígios materiais do passado e seu sentido no presente abarcam expressões diversas, 

como a cultura do rock e os cemitérios de Buenos Aires, parques industriais desativados na 

Alemanha, campos de cultivo de café da Colômbia e conjuntos residenciais reconhecidos 

como patrimônio mundial. 

O universo contundente dos conjuntos residenciais modernos espalhados por todo o 

país, nos seus aspectos físicos e simbólicos, coloca o passado diante de nós, como se a história 

e seu transcurso viessem ao nosso encontro no tempo presente. Como falou o historiador 

François Hartog1 sobre Berlim após a queda do muro, as ruínas, os vazios e os edifícios a 

transformaram numa “cidade para historiadores”, onde afloravam tempos impensados, repri-

midos, renegados e esquecidos.  

As habitações para os trabalhadores construídas no Brasil entre 1930 e 1964 nos 

apresentam a história política do país, os atos discricionários de construção de moradia para 

os trabalhadores, o esfacelamento dessas mesmas políticas, o abandono pelo poder público, 

a constituição da arquitetura brasileira, a história de nossas cidades e o morar no Brasil e a 

história privada dos moradores. 

Retomando a Constituição de 1988, que, sob alguns aspectos sintetiza o percurso do 

patrimônio brasileiro nos anos 70 e 80 com a inclusão de “bens de natureza material e imate-

rial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à nação, à memória 

dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira (...)”,2 nossa perspectiva é da consi-

deração dos conjuntos residenciais como lugares de memória. Memória no presente, e “para 

responder às suas solicitações”.3 

A ação do tempo nos conjuntos residenciais deverá incluir a possibilidade de salva-

guarda. É na compreensão do patrimônio segundo essa perspectiva, e nas suas teorias e reali-

zações estabelecidas nos anos 80 que podemos ou devemos olhar para os conjuntos residen-

ciais modernos e inseri-los como exemplo possível de antagonismo contundente aos critérios 

estéticos e de consumo do patrimônio cultural, e propor práticas de preservação a partir do 

que se percebe como importante preservar. Não se pode perder a perspectiva da natureza polí-

tica da preservação, colocada por Ulpiano Bezerra de Meneses. O caráter político do universo 

cultural, e as seleções do patrimônio a salvaguardar não são espontâneas, são feitas por grupos 

e indivíduos segundo interesses e horizontes do seu tempo e para atender a seus objetivos.4 

As visões mais processuais da história e da arquitetura já consideraram a habitação 

social, quer pela via da recuperação de centros históricos, quer como interesse de ações de 

tombamento e preservação. As justificativas para a valorização estão construídas no percurso 

da história do patrimônio, na possibilidade de ações condignas com a qualidade dos espaços 

e da melhoria das moradias, cujas necessidades são imensas. É em atenção aos objetivos dos 

1 François Hartog, “Tempo e patrimônio”, jul./dez. 2006.
2 Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, Art. 216..
3 Ulpiano Bezerra de Meneses, “A História, cativa da memória?”, 1992.
4 Ulpiano Bezerra de Meneses, “Os ‘usos culturais’ da cultura”, 1999.
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conjuntos de fornecer moradia aos trabalhadores, que estes mesmos não podem ser descon-

siderados nos processos de preservação. Afinal, como falou um morador do Conjunto Resi-

dencial do Pedregulho, 

(...) se você não der valor onde você mesmo mora ninguém vai dar. O pessoal só vem aqui 
de visita e mete o pé. O morador vai ficar aqui eterno.5

Por serem espaços de moradia dos trabalhadores, as proteções não podem se encerrar 

em cenografias ou atos discricionários, mas devem ser condignas com o caráter social dos seus 

espaços. Qualquer forma que a valorização dos conjuntos residenciais como bens culturais 

venham a assumir, ela deverá partir do respeito às características locais, à história da constru-

ção, ao entendimento de sua ocupação no transcurso do tempo, da consideração dos valores 

construídos pelos saberes técnicos e do entendimento dos valores atribuídos pelos moradores.  

É na ressignificação dos conjuntos residenciais modernos que pode estar a chave para sua 

manutenção como vestígios materiais e como artefatos de cultura do presente.  

5 Apud Virgínia Mota, “Pedregulho”, 2011.
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