


• era uma vez uma casa moderna em Curitiba, que as 
"tendências" e a ignorância martirizaram até degenerá-la 
num kitsch supostamente clássico

Eu era uma casa maravilhosa de Osvaldo Bratke, 
agora eu não sei mais o que sou...



“Para bem restaurar é necessário amar e entender o 
monumento...  Ora, que séculos souberam amar e entender as 
belezas do passado? E nós, hoje, em que medida sabemos 
amá-las e entendê-las?”

• Arquiteto, escritor e crítico 
de arte. Estudou na 
Academia de Belas-Artes de 
Veneza e lecionou 
Arquitetura na Academia 
Real de Milão. Como 
arquiteto fez o Museu de 
Pádua e restaurou muitos 
monumentos.
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• Como restaurador e teórico, tem um lugar 
consagrado pela histografia da restauração. Posição 
moderada e intermediária entre o Viollet-le-Duc e 
J. Ruskin sintetizando  e elaborando princípios 
que se encontram na base da teoria 
contemporânea de restauração.

• Camillo Boito foi um dos responsáveis pela atual 
teoria de restauração de bens culturais. 

• Busca nas lições de arquitetura do passado 
subsídios para a criação artística de sua época, 
sempre questionando o valor cultural dessas lições



• “Os Restauradores”: resultado 
de uma conferência que virou 
livro 

• Nele são apresentadas várias 
experiências sobre 
restauração

• Sua elaboração crítica do 
conhecimento da época 
possibilitou a formulação de 
conceitos que só vieram a se 
consolidar no século XX, tal 
como a ênfase dada ao valor 
documental dos monumentos 
históricos. 



•Anteriormente, as intervenções nos edifícios  preexistentes 
atendiam as necessidades práticas

A partir da segunda metade do 
século XVIII, a restauração 
passou a se afastar cada vez 
mais das ações ditadas por 
razões pragmáticas e assumiu 
aos poucos uma conotação 
fundamentalmente cultural, 
baseado em análises 
sistemáticas, com maior rigor e 
método nos procedimentos, e 
com o julgamento alicerçado 
no conhecimento histórico e 
em análises formais.

Fatores que contribuíram: 
Iluminismo, Revolução 
Francesa,  Revolução Industrial 
na Grã-Bretanha.



Restaurar      X    Conservar

Restauração e conservação não são a mesma coisa, 
sendo, com muita freqüência, antônimas. 

Os conservadores são tidos como “homens 
necessários e beneméritos” ao passo que os 
restauradores são quase sempre “supérfluos e 
perigosos”. 

Dessa forma, dirige seu discurso sobretudo aos 
últimos, pregando a precedência da conservação 
sobre a restauração e a limitação desta ao mínimo 
necessário.



Escultura  Perigo dos complementos 
aconselha a retirada de acréscimo sem 
valor artístico.

“A regra geral para a 
escultura era a de que não 
houvesse complementos, 
excetuando-se quando 
fossem devidamente 
documentados, pois os 
mesmos poderiam 
desfigurar a obra, levando-a 
por um caminho totalmente 
diferente do que aquele 
previsto por seu autor.”

Venus de Milo – Séc II a.C.
Museu do Louvre, Paris



Venus de Milo –
Séc II a.C.

Museu do 
Louvre, Paris



Esta é uma das mais famosas estátuas
gregas, obra de Alexandros de Antióquia,
ela é na verdade a deusa grega Afrodite que
mais tarde recebeu o nome da deusa
romana Vênus, ambas representantes
do amor e da beleza.
Essa obra de arte de 2,02 metros, foi
encontrada por um camponês chamado
Yorgos Kentrotas, em 1820 na ilha de Milo,
que a vendeu por uma ninharia a oficiais
franceses que estavam explorando a ilha.

Um braço esculpido, segurando uma 
maça, foi encontrado nas imediações. 
Muitos estudiosos acham que pertencia à 
estátua. Segundo o mito, Páris, de Tróia, 
premiara Vênus com uma maça de ouro, 
identificando-a como a mulher mais bela 
do mundo.



Diz a lenda que os gregos
inconformados em ver a obra-
prima em poder dos franceses,
foram lá e quebraram os
braços da moça de propósito!
Não se sabe o paradeiro dos
braços de Vênus, mas o que
sobrou dela está no Louvre em
Paris.

Montagem com Venus de Milo com 
diferentes posições dos braços. O perigo 
da restauração não documentada.



Fragmento do Hércules atribuído a Policleto, 
cópia dos Museus Capitolinos.

O Diadúmeno, cópia do Museu 
Arquiólógico Nacional de Atenas..



Todas as adições (restaurações sucessivas) deveriam ser 
descartadas. 
Em relação à pintura, preconizava que se deveria saber o 
momento de parar e ser a intervenção menor possível. 



• Sobre a arquitetura recaía, em sua opinião, a maior 
complexidade: distanciava-se de Ruskin e de le-Duc:
• do primeiro, à medida que não aceitava a morte 

certa dos monumentos;
• do segundo, não aceitando levá-los a um estado 

que poderia nunca ter existido antes. 

• Alertava para o perigo da forma de agir de le-Duc em 
função da arbitrariedade que a mesma continha e ao 
que poderia ser sua inevitável consequência: o triunfo 
do engano. Ao afastar-se das duas teorias, cria, ao 
mesmo tempo, uma teoria intermediária entre ambas.



A relação de uma dada cultura com seu passado,
dando origem a uma maneira de encarar o legado
cultural, que resultaria nos movimentos para a
preservação e restauração de monumentos.

Processo consolidado no século XIX  através de
formulações teóricas, de experiências sistemáticas de
inventário e de intervenções sobre monumentos.

“Boito julgava o período em que vivia peculiar 
sociedade que não tinha um estilo que lhe fosse próprio 
nas Artes, seria capaz de entender, analisar e apreciar 
obras de vários períodos”.



Vertentes: 

Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc

“Alcançar a unidade de Estilo”  

John Ruskin e Willian Morris

“Respeito pela matéria original”
“Respeito pelas marcas do tempo na obra”

“Manutenção periódicas  -possibilidade de 
morte de uma dada edificação”



Congresso dos Engenheiros e Arquitetos Italianos em Roma (1883) 
propôs critérios de intervenção em monumentos históricos: 

Ênfase no valor documental dos monumentos;

Evitar acréscimos e renovações ; ter caráter diverso do original 
sem destoar;

•Os complementos de partes deterioradas ou faltantes
deveriam ser de material diverso ou ter incisa a data de sua
restauração;

As obras de consolidação deveriam limitar-se ao estritamente 
necessário, evitando-se a perda dos elementos característicos 
ou, mesmo, pitoresco;

Respeitar as várias fases do monumento, sendo a remoção 
de elementos somente admitida se tivessem qualidade 
artística manifestamente inferior à do edifício;



Registrar as obras, apontando-se a utilidade da fotografia para
documentar a fase antes, durante e depois da intervenção,
devendo o material ser acompanhado de descrição e
justificativas e encaminhado ao Ministério da Educação;

Colocar uma lápide com inserções para apontar a data e as 
obras de restauro realizadas.



Basilica de Santos Maria e Donato

• Encarregado de restaurar a Basílica dos Santos Maria e 
Donato em Murano.

• Fez largo uso de desenhos e fotografias, propondo a 

preservação da pátina. 



Proximas aulas

• Mais teorias da restauração:

– Le-Duc

– John Ruskin


