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  ANTECEDENTES: frança e inglaterra 

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 

- Teve início na Inglaterra, por volta de 

1760, mas levou 70 a 80 anos para ser 

efetivamente percebida pela população 

inglesa. Por volta de 1830 é que a 

Revolução Industrial adentra fortemente a 

Europa continental.  

 

- Na arquitetura, aparece como ruptura 

definitiva com o modo de fazer 

desenvolvido desde as civilizações 

antigas, pois substitui a manufatura pela 

repetição. 
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- Na Inglaterra, a indústria surge como marco da 
descontinuidade, aquilo que simboliza um 
futuro sem volta. Por conseguinte, a postura 
diante da preservação tende a ser movida 
pela nostalgia, pela vontade de permanecer 
no passado. 
 

- Diferentemente das motivações nacionalistas 
dos franceses, que os fazem desejar o 
progresso como enaltecimento da nação, as 
motivações inglesas os dirigem para o 
preservacionismo extremo, diante do temor de 
que alguma alteração nos edifícios signifique 
perder os vestígios de um passado  

    venerado. 
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John Ruskin 

 
Nostálgico medievalista convicto, 
Ruskin temia a perda da memória e 
da verdade que a Revolução 
Industrial trazia. Pensava combater 
a indústria com o trabalho 
artesanal, único e irrepetível. Sobre 
arquitetura escreveu “As Sete 
Lâmpadas da Arquitetura”, em 
1849, e “As Pedras de Veneza”, de 
1851 a 1853. 
Introduziu no campo teórico da 
arquitetura as ideias de “verdade 
estrutural”, “verdade dos materiais” 
e “arquitetura como resposta ao 
contexto”.  



As 7 Lâmpadas da Arquitetura 

 
1. Lâmpada do Sacrifício: ser dedicado ao ofício é respeitar 

a inevitabilidade da arquitetura no mundo; 

2. Lâmpada da Verdade: exibir as qualidades dos materiais e 
o aspecto das estruturas; 

3. Lâmpada do Poder: possibilidade de inspirar os homens e 
dar hierarquia e memória aos espaços urbanos; 

4. Lâmpada da Beleza: proporção, adequação e 
simplicidade são as regras da natureza que devem inspirar 
a arquitetura; 

5. Lâmpada da Vida: inserir alguma diversidade (vida nova) 
em meio à repetição dos modelos históricos; 

6. Lâmpada da Memória: respeitar as manifestações do 
tempo sobre a matéria, conservando-a sem, contudo, 
reconstituí-la. As marcas do tempo dignificam a obra; 

7. Lâmpada da Obediência: obedecer aos contextos físico e 
sociocultural do lugar. 



JOHN RUSKIN 

Ruskin estabeleceu uma analogia com a 

biologia, ao comparar a vida de um edifício à 

vida de um ser vivo, quando ao nascimento se 

sucede um tempo de vida e por fim a morte 
inevitável.  A efemeridade é o que dignifica a 

vida. 
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JOHN RUSKIN 

As inferências de Ruskin partem da 

associação entre a história dos edifícios e a 

das gerações de indivíduos que o utilizaram. 

Essa utilização deixa marcas na matéria 

edificada que não podem ser reproduzidas. 

 

Por isso, Ruskin defende um anti-

intervencionismo radical - o trabalho das 

gerações passadas confere, aos edifícios 

que nos deixaram, um caráter sagrado. As 

marcas que o tempo neles imprimiu fazem 

parte de sua essência. 
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JOHN RUSKIN 

Infere que ninguém tem o direito de intervir 

nos monumentos do passado: 

 

“Nós não temos o mínimo direito de fazê-lo. 

Eles não nos pertencem. Pertencem em parte 

àqueles que os edificaram, em parte ao 

conjunto das gerações humanas que virão 
depois de nós” 

 

Ruskin entende que no início da vida do 

edifício, enquanto seu arquiteto ainda vive, 

ele pode decidir fazer alterações em sua 

criação. Após a morte do arquiteto, o edifício 

passa a ser propriedade da história. 
 



JOHN RUSKIN 

Para Ruskin a restauração da matéria 

degradada significa “a mais completa 

destruição que um edifício pode sofrer”, 

“a coisa é uma mentira absoluta”, “o 

projeto restaurador é um absurdo. 

Restaurar é impossível. É como ressuscitar 
um morto”. 

 

Contudo, defende que os edifícios devem 

ter a maior durabilidade possível. Logo, 

entende que a manutenção periódica é 

imprescindível: 
 

 



JOHN RUSKIN 

“Cuidai bem de vossos monumentos e não vos será 

preciso restaurá-los depois”. 

 
Ruskin determina que as operações de 

conservação “se limitam a substituir as pedras 

gastas por novas, no caso em que estas sejam 

absolutamente indispensáveis à estabilidade do 

edifício; a escorar com madeira ou metal as partes 

suscetíveis de desabamento; a fixar ou cimentar em 

seu lugar as esculturas prestes a se desprender; e, 

de modo geral, a arrancar as ervas daninhas que 

nascem nos interstícios das pedras e a desobstruir 
os condutos pluviais”. 

 

Mas se o edifício estiver arruinado, NÃO deve ser 

reconstruído. 
 



CATEDRAL DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES – rio grande do sul 
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CONVENTO DO CARMO – lisboa 
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CASA EM POMPÉIA  



MACHU PICCHU – peru 



JOHN RUSKIN 

Para Ruskin, os maiores temores em relação 

aos restauradores eram: 

 a. recorrerem a esquematismos mal 

 compostos de partes arruinadas; 

 b. apagarem da forma eventos 

 importantes da história do edifício. 

 

O que há de comum às duas posturas é a 

boa intenção.  

 

 

“As piores obras são sempre as que são 

feitas com as melhores intenções” 
Oscar Wilde 
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JOHN RUSKIN 

“Mas a pior das mortes é a anunciada. [...] 

Ela é anunciada nas normas dos homens, 

que estabelecem o princípio de que trocar 

uma arquitetura por outra é um bom 

negócio. [...] É conhecida pelas alcunhas 

de progresso, demanda habitacional ou, 

simplesmente, investimento imobiliário. 

Independentemente do nome que 

receba, Anunciada é a rainha das mortes 

arquitetônicas. Contra ela nossas rezas: 

esconjuro!” 
Luiz Amorim 

Obituário Arquitetônico (2007) 
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MERCADO MUNICIPAL 

rio de janeiro 



IGREJA MATRIZ DE CAMPINAS – setor campinas | goiânia 
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CATEDRAL DA SÉ  

Salvador 


