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Introdução
Dentre inúmeras palavras e termos característicos utilizados para o estudo de restauro

uma das mais contraditórias, se não a mais contraditória delas é substituição. Dois são os
apontamentos que se faz pensar na contradição existente entre substituição e restauro.

Primeiro, MEIRA (2004) afirma que “[...] todo ambiente construído na cidade se
constitui num tipo de patrimônio [...]”. Sendo assim, se tudo construído é considerado
patrimônio e a imensa maioria não sofrem nenhum tipo de restrição quando há interesse em
edificar algo novo no local de prédios já existentes, por que não podemos substituir toda e
qualquer construção por outras mais atuais?

Em segundo, há outra questão que nasce a partir do primeiro axioma de Brandi (2004)
a ser observado no ato de restauração e que foi muito bem exposto por OLIVEIRA (2009):
“deve-se restaurar apenas a matéria da obra de arte, o veículo que contém a imagem.”

O que torna possível responder ambas as perguntas é o fato de que o restauro de
objetos complexos como prédios históricos os quais são compostos por diversas
parte/elementos, inúmeros materiais e que dependem de muitos condicionantes é o fato de que
essas obras carregam importantes e inigualáveis significados.

Podem, por isso, serem considerados mais especiais que os demais e inclusive terem
elementos ou ainda partes destes substituídos sem que o todo perca seu valor dentro da
sociedade em que está inserido.

Metodologia
Primeiramente este trabalho abordará questões relacionadas ao paradigma

substituição ‘versus’ restauração. Em seguida irá apresentar a importância dos bens que
merecem ser preservados. Depois serão expostas as opiniões dos principais teóricos que
elaboraram a base deste conhecimento.

Resultados e Discussão
Os maiores estudiosos que são a base do conhecimento utilizado para a elaboração da

Teoria Moderna do Restauro e que deu suporte para a elaboração dos principais documentos
que tratam deste assunto são, segundo GONZALEZ-VARAS (1999): Viollet-le-Duc, Ruskin,
Boito, Riegl, Giovannoni e Brandi.

Portanto, dos seis teóricos estudados apenas um defende a total não intervenção por
substituição, John Ruskin aceitava que apenas se mantivesse a edificação através da
manutenção necessária para seu uso, como a limpeza. Todos os outros em algum momento
concordam que a substituição de algum elemento é a opção mais adequada para que uma
edificação se mantenha como patrimônio através dos tempos. Viollet-le-Duc foi o mais radical,
tudo poderia ser modificado ser o menor constrangimento inclusive alterando o estilo
arquitetônico, desde que dentro das lógicas de sua ciência baseada na história. A partir de
Camilo Boito e seus critérios de intervenção mínima todos demais seguiram essas idéias,
Alouis Riegl, Gustavo Giovannoni e Cesari Brandi, todos discípulos que colaboraram para a
elaboração da Teoria Moderna do Restauro. Vale lembrar que a intervenção por menor que
seja ainda é intervenção e a substituição ainda que mínima é substituição.

Conclusão
A teoria moderna do restauro para preservação do patrimônio arquitetônico permite

que seja feita a substituição de todo e qualquer tipo de elemento ou parte dele, salvo em
casos onde exista concomitantemente patrimônio artístico, desde que seja realmente
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necessário e que tenha a finalidade de preservar o patrimônio e o que há de mais
importante, seu significado para a sociedade.
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