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RESUMO

As questões relativas à necessidade da salvaguarda do legado do Movimento Moderno vêm se apresentando como um desafio contemporâneo a 
ser encarado pela disciplina da conservação. A preservação deste passado recente ainda é um tema que suscita debates e questionamentos, não 
apenas no que tange à técnica e a matéria, mas também a sua relação com o arcabouço teórico da conservação. Esta salvaguarda não é tarefa 
fácil, existem diversas questões que permeiam esta discussão e há ainda grandes desafios a serem vencidos. Ainda é preciso consolidar, no campo 
da preservação, o reconhecimento da arquitetura moderna como um produto cultural de um tempo passado, e assim passível de proteção. As 
transformações ocorridas no ambiente construído e as novas necessidades impostas no decorrer da vida destes edifícios criaram uma série de 
questões e ameaças a sua perpetuação. A obsolescência funcional e tecnológica, o envelhecimento dos materiais, a falta de conservação, as 
novas necessidades infraestruturais, são problemas de ordem técnica, mas que devem ser encarados sob a ótica do arcabouço teórico e prático 
da restauração, o que não tem acontecido, resultando em danos irreversíveis. As tentativas de recuperação destes materiais e estruturas 
começam a se dar como uma operação de simples manutenção, sem uma preocupação conservativa, ou sem o cuidado de uma intervenção de 
restauro, o que em muitos casos ocasionou perdas irreversíveis na matéria original destes edifícios. Mesmo em intervenções criteriosas há de se 
observar que devido às técnicas apropriadas para conservação destes materiais ainda não terem sido completamente desenvolvidas, em muitos 
casos, é feita a opção pelas substituições totais com materiais de aspecto semelhante, o que tem resultado não na restauração, mas na 
repristinação das superfícies, o que descarta o valor documental e artístico intrínsecos a estes materiais modernos. Neste artigo procuramos 
traçar um breve panorama das práticas correntes de intervenção no patrimônio moderno e seu latente distanciamento da Teoria do restauro – as 
intervenções de repristinação, modificações internas radicais, reposição de superfícies, correções de tecnologias, retrofit, completamentos, entre 
outros - tentando expor os danos causados por estas intervenções. Para isto apresentamos alguns casos de intervenções recentes numa tentativa 
de analisar estas práticas e seus resultados. Apresentaremos cinco fichas de análise de edifícios modernos sendo eles: Edifício Manchete de Oscar 
Niemeyer, Aeroporto Santos Dumont, dos Irmãos Roberto, Edifício Jornal do Brasil de Henrique Mindlin, Edifício Guarabira, de MMM Roberto, e o 
edifício sede da FGV de Oscar Niemeyer. Os edifícios estudados levantam uma série de problemáticas comuns e soluções que se pode considerar 
como uma prática corrente de intervenção nos edifícios modernos. A  falta do distanciamento histórico necessário para entender estas 
edificações como um tempo passado e dignas de um tratamento patrimonial, a obsolescência funcional, a mudança do uso, a falência dos 
materiais, as novas necessidades tecnológicas e energéticas. Porém todos estes problemas que deveriam ser encarados sob a ótica do restauro e 
da conservação, foram executados sob uma óptica simplista da manutenção ordinária e de reaproveitamento de reaproveitamento de estruturas 
antigas, dando, na prática pouco valor a estes edifícios. O discurso da preservação entra aqui como um agregador de valor de mercado a estas 
operações, como satisfação à sociedade de que não se está demolindo um edifício de valor arquitetônico, mas, na prática, estas intervenções 
resultaram em perdas e anulações irreversíveis.
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