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  ALOÏS RIEGL 

“O valor histórico considera o 

monumento original intocável. 

Trata-se de conservar um 

documento o mais autêntico 

possível. As destruições 

passadas, imputáveis aos 

agentes naturais, não podem 

ser anuladas e, do ponto de 

vista do valor histórico, elas 

não devem também ser 

reparadas” 



  ALOÏS RIEGL 

1. INTRODUÇÃO: 

1.1 Local de nascimento e de trabalho/estudos: Viena – 

Áustria (fronteira com a região sudeste da Alemanha) 

1.2 Formação profissional: jurista (bacharel em direito), 

filósofo e historiador 

1.3 Publicação: “O Culto Moderno dos Monumentos” 

1.4 Intenção: compreender os valores dos monumentos 

para a sociedade, pois entendia que apenas assim 

seria possível fundar uma prática RESPONSÁVEL de 

conservação e intervenção no patrimônio. 
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1.5 Sentido do termo CULTO:  

 

a. cultivar (metáfora agrícola) – fazer nascer e 

desenvolver; cuidar para que o desenvolvimento 

não cesse.  

b. venerar (metáfora religiosa) – tratar com muito 

respeito + admirar 

c. cultuar/cultivar os monumentos: CUIDAR PARA 

QUE O RESPEITO E A ADMIRAÇÃO AOS 

MONUMENTOS NÃO CESSE. 
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1.6 Sentido do termo MODERNO: marca temporal de 

descontinuidade – momento de ruptura, de percepção do 

início de uma nova forma de fazer 

1.7 O CULTO MODERNO DOS MONUMENTOS: cuidar (cultivar) 

para que os novos valores (modernos) não destruam o 

respeito e a admiração (veneração) pelos monumentos. 

1.8 MONUMENTO: do latim MONERE (avisar, advertir), 

derivando para MONUMENTUM (algo que faz recordar). O 

monumento adverte sobre o futuro a partir da apresentação 

do passado – valor pedagógico da memória.  
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2. PRIMEIRA DIVISÃO DOS MONUMENTOS: 

 2.1 Monumento Histórico: representa um conjunto de 

valores e limitações de uma determinada sociedade em uma 

determinada época. Encarado apenas em sua carga 

histórica é específico e imutável: transmite um conhecimento 

factual. 

 2.2 Monumento Artístico: representa o estágio mais 

avançado das práticas sociais de determinada sociedade em 

uma determinada época. Pode ser encarado objetivamente, 

como artefato histórico, mas também de forma subjetiva, 

estimulando interpretações (ao contrário da dimensão 

factual/precisa do monumento histórico). 
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 2.3 Riegl compreende que, pelo fato de o monumento 

artístico ter necessariamente um valor histórico, este valor (o 

histórico) deve sobrepujar o valor estético. O valor histórico seria 

ubíquo (presente em toda parte), enquanto o valor artístico 

seria extraordinário (incomum; não habitual; raro). 

 2.4 Por atribuir valor artístico ao que é raro Riegl entende que 

um monumento histórico de baixo valor estético pode vir a ser 

considerado monumento artístico, caso ele seja representante 

de uma classe de objetos quase extinta. Exemplo: um folheto 

rasgado, se constituir a única testemunha do modo de escrever 

de seu tempo, deve, para Riegl, ser considerado, além de 

monumento histórico, também monumento artístico. 
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3. SEGUNDA DIVISÃO DOS MONUMENTOS 

 

 3.1 Monumentos Intencionais: são aqueles aos 

quais é atribuído valor de monumento em sua época de 

construção, e têm por função específica rememorar um 

feito de um povo ou indivíduo. Por isso, quase todos os 

monumentos intencionais têm caráter mais escultórico 

que arquitetônico. Exemplos: arcos triunfais, mausoléus, 

torres, colunas e obeliscos, etc. 
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 3.2 Monumentos Não Intencionais (ou Históricos): 

são aqueles cujo valor é atribuído posteriormente à 

época da sociedade que o construiu.  
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3.2 Monumentos Antigos: marcam muito claramente a 

passagem do tempo, permitindo atribuição de valor 

mediante a percepção do tempo de desenvolvimento 

da sociedade que o ergueu.  
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3.4 Estágios sucessivos do conceito de Monumento: 

 a. Monumento Intencional – valoriza-se o momento 

 de seu nascimento; 

 b. Monumento Não Intencional (ou Histórico) – 

 valoriza-se seu amadurecimento junto à sociedade; 

 c. Monumento Antigo – valoriza-se a proximidade 

 com sua morte (prova do tempo de desenvolvimento 

 de uma sociedade). 
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4. VALORES DE REMEMORAÇÃO 

1. Valor de Antiguidade 

O valor de antiguidade reside na falta de integridade 

da construção (aspecto desgastado), na tendência à 

dissolução das formas e cores. 

  

“[...] a ausência de integridade numa obra nova 
provoca desprazer: não construímos ruínas (senão 
falsas), e uma casa nova com reboco aparente ou 
enegrecida pela fuligem indispõe o observador, que 
exige de um edifício novo um acabamento perfeito 
em sua forma e cor. Numa criação recente, os 
sintomas de degradação não produzem efeito 
positivo, ao contrário, indispõe-nos”. 
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“Os traços dessa atividade destrutiva permitem reconhecer 

que um monumento não é recente, mas pertence a um 

passado distante; a possibilidade de perceber claramente 

esses traços condiciona, portanto, o valor de antiguidade 

desse monumento”.   

Para o valor de antiguidade, o monumento é considerado 

intocável, pois toda conservação ou restauração impedirá o 

desgaste, que é a representação do tempo decorrido. O 

valor de antiguidade postula que seja visível o máximo de 

tempo decorrido possível, ou seja, que o monumento sofra 

com o máximo de desgaste. Quanto maior o desgaste, maior 

o valor de antiguidade. 
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LIMITE PARA A EXISTÊNCIA DO VALOR DE ANTIGUIDADE 

(limite a partir do qual ele deixa de existir): 

 “[...] quando, enfim, o suporte da ação desaparece, 

 essa impressão [de antiguidade] não pode mais ser 

 exercida. Um tanto de pedras informes não é  suficiente 

 para transmitir ao espectador um valor de antiguidade: 

 será necessário ao menos o traço de uma forma original, 

 de uma obra humana anterior, de uma criação do 

 passado; um tanto de pedras não é mais que escombro 

 morto e informe da Natureza, sem traço de criação viva”. 
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4.2 Valor Histórico 

 “O valor histórico de um monumento reside no fato de 

que representa para nós um estado particular, de alguma 

forma único, no desenvolvimento de um domínio humano. 

Desse ponto de vista, o que nos interessa no monumento 

não são traços das forças destrutivas da natureza, da forma 

como são exercidas depois de seu nascimento, mas seu 

estado inicial como obra humana. O valor histórico é tanto 

maior quanto mais puramente se revela o estado original e 

acabado do monumento, tal como se apresentava no 

momento de sua criação: para o valor histórico, as 

alterações e degradações parciais são perturbadoras”. 
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“Do ponto de vista do valor histórico, os sintomas de 

degradação, essenciais para o valor de antiguidade, 

devem ser suprimidos a todo custo. Entretanto, esse 

tratamento não pode ser aplicado aos monumentos 

em si, mas deve ser praticado sobre uma cópia, ou se 

efetuará dele uma simples reconstituição escrita ou 

oral. Assim, o valor histórico, ele também, considera o 

monumento original intocável, mas trata-se de 

conservar um documento o mais autêntico possível. As 

destruições passadas, imputáveis aos agentes naturais, 

não podem ser anuladas e, do ponto de vista do valor 

histórico, elas não devem também ser reparadas”.  
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4.3 Valor de Rememoração Intencional 

  

“o valor de rememoração intencional reivindica 

para o monumento a imortalidade, o eterno 

presente, a perenidade do estado original. A ação 

dos agentes naturais, que se opõe à realização 

dessa exigência, deve ter seus efeitos sempre 

contrariados. Assim, uma coluna comemorativa em 

que as inscrições se apagassem cessaria de ser um 

monumento intencional. A restauração é, pois, o 

postulado de base dos monumentos intencionais”. 
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5. VALORES DE CONTEMPORANEIDADE 

  

 “Ao invés de considerar o monumento enquanto 

tal, o valor de contemporaneidade tenderá, 

imediatamente, a tomá-lo de forma igual a uma criação 

moderna recente, e a exigir também que o monumento 

(antigo) apresente o aspecto característico de toda obra 

humana em sua gênese: que dê a impressão de uma 

perfeita integridade, inatacada pela ação destrutiva da 

natureza”.  
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5.1 Valor de Uso 

  

Riegl faz uma distinção comum à sua época (século 

XIX) entre as atividades psíquicas superiores, a saber, 

a memória, o raciocínio lógico, e o pensamento 

abstrato e simbólico, e as atividades psíquicas 

inferiores, ou seja, as percepções imediatas dos 

órgãos sensoriais. Para o homem do século XIX todos 

os animais apresentariam atividades psíquicas 

inferiores, mas apenas o homem seria capaz de 

atividades psíquicas superiores. 
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“A vida física é condição preliminar da vida psíquica, 

e, portanto, mais importante, à medida que ela pode 

se desenvolver na ausência de vida psíquica superior , 

enquanto o inverso é impossível. É por essa razão que 

um edifício antigo, que continua a ser utilizado, deve 

poder abrigar seus ocupantes sem colocar em risco 

suas vidas ou saúde. Cada brecha aberta pelos 

agentes naturais em suas paredes ou cobertura deve 

ser imediatamente reparada, a umidade deve ser 

impedida tanto quanto possível ou, ao menos, 

combatida”. 
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5.2 Valor de Novidade 

 “O caráter concluído do novo, que se exprime da mais 

simples maneira por uma forma conservada em sua integridade 

e uma policromia intacta, pode ser apreciado por todo 

indivíduo. É por essa razão que o valor de novidade tem sempre 

sido o valor artístico do público pouco culto. [...] A multidão 

sempre foi seduzida pelas obras cujo aspecto novo estava 

claramente afirmado; por consequência, só quis ver nas obras 

humanas o produto de uma criação vitoriosa, oposta à ação 

destrutiva das forças da natureza, hostis à criação do homem. 

Ao olhar da multidão, só o que é novo e intacto é belo. O velho, 

o desbotado, os fragmentos de objetos são feios”. 
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“[...] para que um monumento que apresente marcas 

de degradação possa satisfazer ao valor moderno 

que descrevemos, é necessário, antes de tudo, que 

se desembarace dos traços de envelhecimento, e 

que reencontre, por meio da restauração completa 

de sua forma e cores, o caráter de novidade da obra 

que acaba de nascer. O valor de novidade só pode, 

então, ser preservado por medidas contrárias ao 

culto do valor de antiguidade”. 
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O VALOR DE NOVIDADE PODE SER 

EXTREMAMENTE PERIGOSO... 
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5.3 Valor de Arte Relativo 

  

“De um ponto de vista moderno, que nega a 

existência do cânone artístico objetivamente válido, 

um monumento não pode evidentemente apresentar 

um valor artístico para as gerações ulteriores: e menos 

poderá quanto mais antigo for e estiver separado da 

época moderna por um grande lapso de tempo ou 

pela evolução artística. A experiência, entretanto, 

mostra que locamos constantemente obras datadas 

de muitos séculos acima de certas obras modernas”. 
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“Se o valor de arte relativo é positivo, se, portanto, o monumento 

satisfaz nossa vontade artística moderna por certas qualidades 

ligadas à sua concepção, sua forma e sua cor, ele suscita 

necessariamente o desejo de não deixar diminuir essa 

significação”.  

“[...]podemos buscar restabelecer o monumento em seu estado 

original, a partir do momento em que tenhamos razões para 

supor que corresponderia melhor à vontade artística do 

presente. Regra geral, uma apreciação positiva do valor de arte 

relativo requererá, portanto, a conservação do monumento em 

estado e, por vezes, mesmo uma restauratio in integratum; assim, 

entrará em conflito com as exigências do valor de antiguidade”. 
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