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Década de 20/30

• As cartas de Atenas são largamente influenciadas pela situação 
social e econômica mundial. 

• A década de 20 foi marcada pelo cenário de recuperação dos 
países destruídos na 1ª guerra mundial (Europa, basicamente), o 
crescimento acelerado das cidades e, ao final da década, por uma 
crise econômica de especulação (quebra da bolsa de valores).

• Essa situação coloca novamente o patrimônio histórico edificado 
e as cidades velhas como protagonistas da preocupação de 
arquitetos/urbanistas. 

• Coincide com o período de formação do movimento modernista, 
que almejava igualar o acesso da população a moradias de 
qualidade e padronizar edificações visando economia de tempo e 
dinheiro.
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DOUTRINAS E PRINCIPIOS GERAIS 

• 1931 conferência que foi considerada o marco inicial de 
todo o processo. 

• Na carta ficaram estabelecidas doutrinas e  princípios gerais 
que visavam assegurar uma adequada manutenção e 
longevidade do patrimônio edificado. 

• A carta chama  atenção que somente a manutenção regular 
e permanente pode assegurar a conservação  dos edifícios.

• Caso o restauro seja inevitável deve-se respeitar a obra 
histórica ou artística, sem eliminar estilos de nenhuma 
época. 

• A Conferência defende que os monumentos devem ser 
adequados  a usos que respeitem o seu caráter, a fim de 
garantir a sua longevidade. 
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Catedral de Notre Dame -
bombardeada em 1917

• Observou-se tendência geral 
a enquadrar o patrimônio 
como direito coletivo

• As legislações mostram 
dificuldades de conciliar 
direito público com o 
particular

• Foi aprovado o uso de 
materiais modernos 
(concreto armado) nos 
reforços mas o material 
deve ser “dissimulado a fim 
de não alterar o aspecto e o 
caráter do edifício a ser 
restaurado”

Catedral de Colônia
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RECOMENDAÇÕES:
1. Devem ser criadas organizações internacionais de caráter 
operativo e consultivo na área do Restauro;

2. Propostas de projetos de Restauro devem ser submetidas a 
crítica fundamentada, para prevenir erros que causem perda de 
características e valor histórico nas estruturas;

3. Os problemas de preservação dos sítios históricos devem ser 
resolvidos legislativamente ao nível nacional em todos os países;

4. Sítios escavados que não sejam submetidos em  programas 
imediatos de restauro devem ser recobertos para proteção;

5. Os sítios históricos devem merecer estritas medidas de 
custódia e proteção;

6. Cada estado deve realizar inventário dos monumentos 
históricos nacionais, acompanhados de fotografia e informações.
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Carta de Atenas - 1933

• Por que a cidade existe? 
• ‘‘ Incorporado a um grupo, 

ele (o homem) sente pesar 
sobre si  o constrangimento 
de disciplinas inevitáveis,  
mas, em troca, fica protegido 
em certa medida contra a 
violência, doença, fome, 
pode aspirar a melhorar sua 
moradia e satisfazer sua 
profunda necessidade de 
vida social ’’. 

Carta de Atenas
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A valorização dos monumentos
• ‘‘Recomenda-se suspenção 

de toda presença abusiva 
de postes ou fios telégrafos, 
de toda indústria ruidosa, 
mesmo altas chaminés na 
vizinhança ou proximidades 
dos monumentos de arte ou 
histórica’’



A conservação dos monumentos e 
colaboração internacional

• ‘‘A  conferência, convencida 
de que a conservação do 
patrimônio artístico e 
arqueológico da humanidade 
interessa á comunidade dos 
Estados, guardiã da 
civilização,                       
favorecer a                        
conservação dos 
monumentos de                   
arte e de história..’’

Pedras de Callanish-Ilha de Lewis

Círculo de Stonehenge- Inglaterra

Delfos- Grécia Antiga



CARTA DE ATENAS

Exemplos de cortiços em 

Londres no século XIX e XX.

HABITAÇÃO

• Densidade
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Zoneamento e distância dos 
equipamentos das habitações

• Setor Bueno e Jardim Cerrado, em Goiânia – GO: 
demonstram como a proximidade com equipamentos 
de diversos tipos influencia na qualidade de vida e 
valorização do espaço urbano.
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Localização das habitações no 
contexto da cidade

• Segundo a carta de Atenas, os bairros habitacionais 
devem ocupar as melhores localizações no espaço 
urbano, sempre se observando a topografia, o clima, a 
insolação e as áreas verdes disponíveis. 

• Alguns bairros devem ser totalmente corrigidos, senão 
destruídos, para que possam atender às condições 
mínimas de qualidade de vida da população. 

• Deve-se evitar que as habitações fiquem próximas ao 
trânsito de veículos motorizados: "As habitações serão 
afastadas das velocidades mecânicas, a serem 
canalizadas para um leito particular, enquanto o 
pedestre disporá de caminhos diretos ou de caminhos 
de passeio para ele reservados."
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• Deve haver espaçamento entre edificações de grandes 
alturas para garantir correta insolação e ventilação

• “Justa proporção entre volumes edificados e espaços 
livres, eis a única fórmula que resolve o problema da 
habitação.’’
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LAZER
• ‘’Existem, ainda, superfícies livres 

no interior de algumas cidades. 
Elas são a sobrevivência... 
Autênticos pulmões das cidades 
atuais.’’

Central Park – New York

Hyde Park - Londres
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Parque Flamboyant - Goiânia

• ‘’Outrora os espaços livres não tinham outra razão de ser que o 
deleite de alguns privilegiados. Não interviera ainda o ponto de 
vista social, que dá hoje um sentido novo à sua destinação.’’

Parque 

Vaca Brava

Áreas livres devem ser destinadas a atividades esportivas e 
sociais, que promovam integração entre os habitantes da cidade



CARTA DE ATENAS

TRABALHO
• “As distâncias entre os locais de trabalho e os locais de 

habitação devem ser reduzidos ao mínimo”  

• “As zonas industriais devem ser contíguas à estrada de 
ferro, ao canal e à rodovia.”

O Conjunto Residencial 

Prefeito Mendes de Moraes, 

conhecido como Pedregulho, 

foi projetado pelo arquiteto 

Affonso Eduardo Reidy em 

1947, para abrigar 

funcionários públicos do 

então Distrito Federal. 

Localizado no bairro de São 

Cristóvão, Rio de Janeiro
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• “O artesanato, intimamente ligado à vida urbana, 
da qual diretamente, deve poder ocupar locais 
claramente designados no interior da cidade
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• “Ao centro de negócios, consagrado à administração, 
consagrado à administração Privada ou pública, deve ser 
garantida boa comunicação tanto com os bairros  com as 
indústrias ou Artesanatos instalados na cidade ou em 
suas proximidades.” 
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Circulação

• “A circulação tornou-se hoje uma função 
primordial da vida urbana. Ela pede um programa 
cuidadosamente estudado, que saiba prever tudo 
o que é preciso para regularizar os fluxos..’’ 

Paris medieval, de ruas estreitas, 
foi completamente reformulada.
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• “As vias de circulação devem ser classificadas 
conforme sua natureza e construída em função 
dos veículos e de suas velocidades.’’

• ‘’As ruas devem ser diferenciadas de acordo com 
suas destinações: ruas de residências, ruas de 
passeio, ruas de trânsito, vias principais.”
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Shangai - China

• “Os cruzamentos de 
tráfego interno serão 
organizados em circulação 
contínua por meio de 
mudanças de níveis.’’

• “O pedestre deve poder 
seguir caminhos diferentes 
do automóvel.’’
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Patrimônio Histórico das cidades

• “Os valores arquitetônicos devem ser salvaguardados 
(edifícios isolados ou conjuntos urbanos”

• “Serão salvaguardados se constituem a expressão de 
uma cultura anterior e se corresponderem a um 
interesse geral.”



• “A vida de uma cidade é um acontecimento 
contínuo, que se manifesta ao longo dos séculos 
por obras materiais, traçados ou construções que 
lhe conferem sua personalidade própria e dos 
quais emana pouco a pouco sua alma. São 
testemunhos preciosos do passado que serão 
respeitados, a princípio por seu valor histórico ou 
sentimental, depois, porque alguns trazem uma 
virtude plástica na qual se incorporou o mais alto 
grau de intensidade do gênio humano. Eles fazem 
parte do patrimônio humano, e aqueles que os 
detêm ou são encarregados de sua proteção, têm 
a responsabilidade e a obrigação de fazer tudo o 
que é lícito para transmitir intacta para os séculos 
futuros essa nobre herança.”


