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Objeto  

Realização de Pós-Doutorado na Università degli Studi di Napoli Federico II, sob 
orientação do Professor Dr. Andrea Pane. Período 01 de março de 2016 a 28 de 
fevereiro de 2017. 

Título  

O RESTAURO DAS ARQUITETURAS DO MOVIMENTO MODERNO – 
POSICIONAMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS ITALIANOS RECENTES E SUAS 
INFLUÊNCIAS NO BRASIL 

Justificativas   

O tema do pós-doutorado realizado insere-se dentro do âmbito do Núcleo 
DOCOMOMO-BAHIA (Documentação e Conservação da Arquitetura do Movimento 
Moderno). Com a divulgação dos seus resultados pretende-se continuar os esforços 
que venho realizando para a documentação, mas principalmente que possibilitem a 
discussão sobre a conservação das arquiteturas modernas soteropolitanas e brasileiras. 
O pós-doutorado insere-se dentro da temática do Núcleo Teoria, História, Projeto e 
Planejamento visando ampliar os fundamentos sobre ações projetuais de restauro no 
campo, dentro das especificidades das arquiteturas modernas. Nesse sentido, seus 
resultados devem contribuir para um debate que já vem sendo realizado tanto na 
graduação quanto na pós-graduação de arquitetura da UFBA, mas tem como diferencial 
o foco das ações em arquiteturas modernas. Dentro do âmbito da Universidade 
contribuirá para potencializar tais debates tanto na graduação, no mestrado profissional 
do CECRE e no mestrado/doutorado acadêmico; no âmbito externo à Universidade trará 
a oportunidade de ampliar o entendimento e as ações sobre tais arquiteturas. 

Objetivos  

Foram propostos três objetivos, dos quais dois foram alcançados e um terceiro precisa 
ainda ser concluído. 

1) Foram examinadas atentamente as referências teóricas contemporâneas 
italianas sobre o restauro das arquiteturas modernas. Não se centrou o estudo 
em teóricos consolidados como Renato Bonelli, Roberto Pane e Cesare Brandi, 
embora suas contribuições tenham sido levadas em conta no decorrer da 
pesquisa. Entre os teóricos estudados destacam-se aqueles que trazem uma 
contribuição específica para o debate sobre a arquitetura moderna (ou mais 
especificamente para a arquitetura do Movimento Moderno): Paulo Marconi, 
Amedeo Bellini, Marco Dezzi Bardeschi, Paolo Torsello e Giovanni Carbonara. 



Na proposta original da pesquisa constavam alguns teóricos que foram 
descartados, e foram inseridos muitos outros que se mostraram mais relevantes 
para os estudos realizados, como por exemplo Alberto Artioli, Maurizio Boriani e 
Simona Salvo. Também foi inserida na pesquisa a produção de teóricos mais 
vinculados com o DOCOMOMO-Itália, como Stella Casciato, Rosalia Vittorini, 
Sergio Poretti e Ugo Carughi. Devido à constantes referências, também foi 
examinada a posição do DOCOMOMO-Internacional, mais especificamente de 
Wessel De Jonge, figura chave da Instituição.  
 

2) Foram estudados os diversos restauros dos edifícios da Mostra d´Oltremare de 
Nápoles, que demonstraram uma ampla variedade de aplicações práticas das 
teorias contemporâneas examinadas durante o período.  
 

3) Com relação à recepção das referências italianas em Salvador, ainda é 
necessário finalizar as reflexões. Mas entende-se que os edifícios que foram 
sinalizados para serem estudados – Edifício Caramuru. Projeto de Paulo 
Antunes Ribeiro (1946-1949). Intervenção de 2011; Teatro Castro Alves. Projeto 
de José Bina Fonyat (1957-1967). Intervenção do Estúdio América – início em 
2010; Hotel da Bahia. Projeto de Diógenes Rebouças e Paulo Antunes Ribeiro 
(1948-1952). Intervenção André Sá e Francisco Mota – 2010-2013) – pouco se 
relacionam com as teorias analisadas, ou mesmo com aquelas difundidas ainda 
durante o século XX na Itália. Entretanto, considera-se que tais intervenções 
mereçam ser examinadas, para que a reflexão possa alcançar as circunstâncias 
locais.  
 

Atividades   

Durante o período do pós-doutorado as principais atividades realizadas centraram-se 
na pesquisa, leitura e fichamentos dos diferentes teóricos de restauro italiano. Outro 
eixo de atuação foi a pesquisa, leitura e fichamento sobre a História da Mostra 
d´Oltremare, além de visitas aos edifícios e registro das intervenções realizadas. 
Durante o período o orientador Professor Doutor Andrea Pane procurou assinalar os 
teóricos que pudessem aportar contribuições para o restauro da arquitetura moderna na 
Itália, além de discutir tais teorias e suas aplicações nas diversas experiências italianas. 
Também foi realizada uma entrevista com Ugo Carughi, o atual presidente do 
DOCOMOMO-Itália, para procurar delimitar com maior precisão o posicionamento do 
núcleo local. Embora houvesse a previsão para o acompanhamento das aulas de teoria 
de restauro do Professor Andrea Pane, no ano de 2016, elas infelizmente não 
aconteceram.  

Ao longo de 2016 tive a oportunidade de participar de várias conferências realizadas na 
Università degli Studi di Napoli Federico II. Fora isso, concluí artigos para Revistas 
Especializadas e livros que foram publicados ou estão em fase de avaliação. Colaborei 
com a produção de artigos para a Revista Compasses World, dirigida pelo Professor 
Andrea Pane. Apresentei uma Comunicação no Congresso Internacional Reuso na 
Università di Pavia, realizado em Pavia, em outubro de 2016. Também foi publicado um 
artigo que consta nos Anais do Congresso de Reuso. Publiquei um artigo nos Anais do 
Congresso Ibero-Americano – Patrimônio, suas matérias e Imatérias, realizado em 
Lisboa em novembro de 2016. Fiz uma série de pareceres para revistas especializadas.   

  



Resultados 

_ Artigos finalizados: “Debates recentes sobre o restauro da arquitetura moderna 
na Itália”, enviado para uma Revista nacional. O artigo, que foi reduzido a alguns 
pontos fundamentais e está sendo traduzido para envio para a revista italiana 
especializada em restauro Ananke.  

_Artigos em fase de conclusão: 1) Sobre a relação das Teorias de Restauro e as 
intervenções na Mostra d´Oltremare; 2) Sobre a relação das Teorias de Restauro 
e a experiência de Weissenhof em Stuttgart na Alemanha, em 1927; 3) Sobre a 
relação entre as Teorias de Restauro e os casos soteropolitanos. Tais artigos 
serão enviados para: Revista do CPC-USP, especializada em Patrimônio; para o 
12o Seminário do DOCOMOMO-Brasil e para o ArquiMemória 5, que serão 
realizados em 2016. Ainda como resultado, reunindo todos os artigos e dando 
um formato mais coeso, pode-se entrar em algum edital para a publicação de um 
livro. 

_Pretende-se que os resultados da pesquisa sejam usados para aulas na 
graduação da FAUFBA, mas mais especificamente para aulas na pós-graduação 
acadêmica (mestrado e doutorado) e colaborações no MP-CECRE. 
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