HETEROCRONIA

NA

ARQUITETURA

O Projeto como Viabilizador do Patrimônio

Porto Alegre,2015

Simone Back Prochnow

HETEROCRONIA NA ARQUITETURA:
O Projeto como Viabilizador do Patrimônio

Centro Universitário Ritter dos Reis
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo
Mestrado Associado UniRitter/Mackenzie

HETEROCRONIA NA ARQUITETURA:
O Projeto como Viabilizador do Patrimônio

Simone Back Prochnow
Orientador: Prof. Dr. Lineu Castello
Porto Alegre
2015

HETEROCRONIA NA ARQUITETURA:
O Projeto como Viabilizador do Patrimônio

Simone Back Prochnow

Dissertação apresentada
ao Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo
Mestrado Associado UniRitter/Mackenzie,
como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre.
Porto Alegre

2015

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
P963h

Prochnow, Simone Back.
Heterocronia na arquitetura: o projeto como viabilizador do
patrimônio / Simone Back Prochnow. – 2015.
176 f.: il ; 30 cm.
Dissertação (mestrado) – Centro Universitário Ritter dos
Reis/Mackenzie, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Porto Alegre,
2015.
Orientador: Prof. Dr. Lineu Castello.
1. Arquitetura. 2. Patrimônio. 3. Projeto Arquitetônico.
Castello, Lineu.

I. Título. II.

CDU 72.011

Ficha catalográfica elaborada no Setor de Processamento Técnico da Biblioteca
Dr. Romeu Ritter dos Reis

AGRADECIMENTOS

Ao mestre Prof. Dr. Lineu Castello, por ter me acompanhado em todo o
processo, como orientador, crítico, instigador e inspirador.
Ao Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUniRitter em parceria com a FAU-Mackenzie, na pessoa da Profa Dra
Anna Paula Cannez, que, com sua incansável dedicação está tornando,
junto com os demais professores, possível esta realização.
Aos professores Silvio Abreu e Sergio Marques, pelas importantes
colocações no momento da banca de qualificação.
Aos colegas de mestrado, agora amigos, pelas contribuições, trocas de
ideias e discussões sobre arquitetura e sobre a vida.
A meus pais e irmãs, pelo carinho e incentivo, sempre.
Às minhas filhas Dimitria e Alexia, pelo apoio, compartilhamento e
colaboração neste projeto, motivadas por seu pai.
A meu querido Ricardo, meu maior incentivador e parceiro − de viagens,
pesquisas, bibliotecas, livrarias, fotografias, caminhadas e conversas.
Sem ti, eu não estaria aqui.

A arte de viver é simplesmente a arte de conviver...
simplesmente, disse eu? Mas como é difícil!
Mario Quintana

RESUMO: A arquitetura nos permite experimentar lugares que atravessam a dimensão do tempo de nossa existência. Por ser
testemunho dos acontecimentos, modos de viver e de pensar de cada época, a arquitetura é naturalmente composta de partes
construídas em diferentes momentos. Sua composição admite paradoxos: às vezes, deve e consegue permanecer estática e, às
vezes, precisa admitir as mudanças que ocorrem na sociedade, acompanhando sua evolução. A preservação e a permanência
dessa arquitetura têm hoje inúmeras maneiras de contemplar o reuso do patrimônio arquitetônico. Todas buscam sua
legitimidade na medida em que o resultado nos permite apreciar os edifícios antigos, usá-los e aprender com suas facetas
artísticas, culturais e históricas materializadas em suas paredes. Essa heterocronia na arquitetura é o foco de estudo desta
dissertação, que traz reflexões sobre o projeto de arquitetura como ferramenta para a preservação do patrimônio no nosso cada
vez mais veloz cotidiano e sobre o edifício como parte de um processo contínuo de vida de um conjunto maior – a cidade.
Palavras-chave: memória; patrimônio histórico; projeto arquitetônico; heterocronia.

ABSTRACT: Architecture allows us to experience places that go beyond our own existence. As a testimony of our development
and our way of inhabiting them, cities are naturally composed by different parts, built in different times. That is the paradox that
makes it so interesting: cities have to stay as well as continuously advance and change. Permanence is becoming harder in this
context of hurry and lack of values that our society lives in and therefore our memory concepts nowadays are somehow
vulnerable. But this permanency still has several ways to happen – and to turn architectural heritage as well as architecture
obsolete industrial pieces into creative and alive places is the real challenge. Different ways of reusing existing buildings
demonstrate legitimacy as far as they allow us to enjoy these buildings, use them and recognize them as transmitters of artistic,
cultural and historical aspects of humanity. This heterochrony in architecture is the theme of this study that rethinks the
architectural project as an important tool for heritage preservation in our fast daily life and existing buildings as part of a bigger
and continuous live process – the city.
Key words: memory; architectural heritage; architectural design; heterochrony.

SUMÁRIO

Introdução – PÁGINA 01

PARTE 1 – Heterocronia na Arquitetura – PÁGINA 06


 Conceitos Parte I
Conceitos Parte II - Estratégias de sobrevivência
 Prédios antigos novas formas

PARTE 2 – Casos de Reuso do Patrimônio

na cidade
de Porto Alegre – PÁGINA 58




Caso 1 – Pequeno porte: Casa Lutzenberger
 Caso 2 – Médio porte: Hotel Laghetto
 Caso 3 – Grande porte: Shopping Total
Caso 4 – Apenas no Papel: Armazém Avante

PARTE 3 – Estudo de Caso de Reuso do Patrimônio:

Rossi Fiateci – PÁGINA 121



O lugar e a situação em que se encontra
A proposta, o projeto e sua negociação
 Os prováveis efeitos na cidade

Considerações Finais – PÁGINA 160
Referências – PÁGINA 169

LISTA DE IMAGENS
Figura 1: Icônico projeto em Viena. ................................................................................................................................................ 10
Figura 2: Interior da nova área criada no rooftop da Falkestrasse, Viena. . ..................................................................................... 11
Figura 3: Edifício residencial em Viena, projeto 2012, de Josef Weichenberger Architects. Fonte: foto da autora. Interior do
edifício residencial com cobertura ampliada. .................................................................................................................................. 12
Figura 4: Walden Studios, Califórnia. ............................................................................................................................................... 13
Figura 5: A Fonte de Duchamp. Trappola de Pino Pascaal. .............................................................................................................. 15
Figura 6: Exterior e interior do The WaterHouse Hotel, Bund District Shangai ............................................................................... 16
Figura 7: Caixa Forum Madrid antes e depois da alteração ............................................................................................................. 17
Figura 8: Sony Center como lugar de encontro. Imagem noturna do lugar.. ................................................................................... 18
Figura 9: Mercado Público de Porto Alegre antes de depois da reforma. . ...................................................................................... 19
Figura 10: SESC Pompeia hoje. Interior trabalhado.. ........................................................................................................................ 20
Figura 11: Casarão do séc. XVIII em Porto Alegre. O prédio como Pinacoteca. .............................................................................. 21
Figura 12: Teatro Romano de Sagunto reconstruído. ...................................................................................................................... 22
Figura 13: Pinacoteca do Estado de São Paulo. . .............................................................................................................................. 23
Figura 14: Exterior e Interior do Edifício Francisco Serrador no centro do Rio de Janeiro. ............................................................. 25
Figura 15: Interior do Neues Museum em Berlin. ............................................................................................................................ 27
Figura 16: Projeto com distintas funções. . ....................................................................................................................................... 28
Figura 17: Criação de novos lugares na cidade. . .............................................................................................................................. 29
Figura 18: Estação de Gás de Simmering durante sua construção.Estação de gás atualmente. Interiores com os apartamentos. 30
Figura 19: Hearst Tower nos Estados Unidos. Edifício histórico no Chile. ....................................................................................... 31
Figura 20: As categorias de projetos de reuso conforme Bollack. .................................................................................................... 32
Figura 21: Planta baixa. Vão interno da Galeria Degli Uffizi. . .......................................................................................................... 34
Figura 22: Processo de inserção da estrutura metálica e suas fachadas. ........................................................................................ 35
Figura 23: A fachada antiga. A nova fachada. .................................................................................................................................. 36
Figura 24: Interior do edifício novo e a nova proposta de iluminação. ........................................................................................... 37

Figura 25: Contraste iminente dá riqueza ao projeto. ..................................................................................................................... 38
Figura 26: Edifício original e complementado. ................................................................................................................................. 40
Figura 27: Fachada. Fonte: página do escritório. Lateral e corte do conjunto. .............................................................................. 41
Figura 28: Exemplo de “parasita” alocado em dois diferentes edifícios.. ........................................................................................ 42
Figura 29: Implantação, volumetria e corte. ..................................................................................................................................... 42
Figura 30: Estrutura metálica aderida ao bunker transforma-o em espaço público. ....................................................................... 43
Figura 31: Outro prédio “parasita”, adição na Escola de Arte e Design de Ontario. ....................................................................... 44
Figura 32: Envoltória da Basílica Palladiana. ..................................................................................................................................... 45
Figura 33: O novo teto que envolve e é percebido já a distância. Vista frontal do invólucro .......................................................... 46
Figura 34: Fachadas externa e interna .............................................................................................................................................. 48
Figura 35: Planta, fachadas e corte ilustrando a nova adição junto ao antigo edifício. .................................................................. 48
Figura 36: Justaposição. As vigas indicam o nível dos andares nos edifícios antigos.. ..................................................................... 49
Figura 37: Detalhes da inserção.. ...................................................................................................................................................... 50
Figura 38: Fachada e interior da edificação. .................................................................................................................................... 51
Figura 39: Fachada sul, “costura” do novo com o antigo. . .............................................................................................................. 53
Figura 40: Vista geral e parede adesivada ........................................................................................................................................ 54
Figura 41: Museu Rodin na Bahia. Maquete. .................................................................................................................................... 57
Figura 42: Entrada do Shopping DC Navegantes.. ............................................................................................................................ 60
Figura 43: Centro Comercial Nova Olaria em Porto Alegre .............................................................................................................. 61
Figura 44: Casa Lutzenberger reaberta como sede da empresa Vida.. ............................................................................................ 62
Figura 45: Gordona na janela – aquarela, 19x9cm e Gaúcho no temporal a cavalo. Aquarela, 16 x 23 cm. ................................... 63
Figura 46: Obras do arquiteto Lutzenberger na cidade de Porto Alegre. ........................................................................................ 64
Figura 47: Desenho do arquiteto para o projeto Vila Flores. Matéria sobre o Vila Flores e o novo Distrito Cultural da cidade. .. . 65
Figura 48: Inserção da casa no tecido residencial do bairro Santana. Casa da família Lutzenberger, anos 80 ................................ 66
Figura 49: Fachada Nordeste e plantas baixas mostram a área da ampliação. ................................................................................ 67
Figura 50: Plantas baixas mostrando a nova utilização dos ambientes e a área nova construída. .................................................. 68
Figura 51: Detalhes do pilar em Aço Corten na fachada................................................................................................................... 69

Figura 52: Figura ilustrativa referente composição entre dois edifícios........................................................................................... 69
Figura 53: Cortes mostrando a ampliação com relação ao volume existente e seus pontos de conexão. ...................................... 70
Figura 54: Cortes. ............................................................................................................................................................................. 71
Figura 55: Detalhes mantidos para mostrar o entrepisos original. .................................................................................................. 72
Figura 56: Detalhe do forro de gesso criado para instalação do ar condicionado. .......................................................................... 72
Figura 57: Planta baixa da área posterior do terreno.Detalhes do anexo e do jardim..................................................................... 73
Figura 58: Interior integrado dom o jardim. .................................................................................................................................... 74
Figura 59: Detalhe da esquadria na quina da parte nova da casa. ................................................................................................... 75
Figura 60: Fachada Sudoeste e a subordinação ao volume original. ................................................................................................ 76
Figura 61: Detalhe da lateral da casa Lutzenberger. Fachada Noroeste. ........................................................................................ 77
Figura 62: Relação mimética entre a pedra grés rosa e a edificação original. ................................................................................. 78
Figura 63: Interiores com mobiliário neutro e pontos de verde. ..................................................................................................... 79
Figura 64: Interiores mesclam os objetos antigos com a iluminação atual, sendo presente a homenagem ao arquiteto e a seu
filho. .................................................................................................................................................................................................. 81
Figura 65: Paredes internas recortadas mostram suas entranhas e as construídas são transparentes.. ........................................ 82
Figura 66: O volume do elevador “plugado” na edificação e a integração com o jardim. . ............................................................. 83
Figura 67: Fachada principal do Hotel............................................................................................................................................... 84
Figura 68: Hidráulica Moinhos de Vento........................................................................................................................................... 86
Figura 69: Imagens da residência quando ainda habitada pela família. .......................................................................................... 86
Figura 70: Foto do casal Micheletto no hall e na sala da lareira no palacete. ................................................................................. 87
Figura 71: Localização do Hotel no tecido urbano ............................................................................................................................ 88
Figura 72: Aquarela de Vitório Gheno representa a casa tombada. Página do Jornal Zero Hora divulga o empreendimento. ...... 89
Figura 73: A casa em dois momentos: ainda como residência e em obras. .................................................................................... 90
Figura 74 - Planta de localização mostra como se alocam os edifícios hierarquicamente no terreno longilíneo. ........................... 91
Figura 75: Relação edifício x passeio público é mantida e reforçada. Fachada atual. ..................................................................... 92
Figura 76: Corte demonstra a relação da escala do casarão com o pedestre na via pública, o que incrementa o uso dos passeios
........................................................................................................................................................................................................... 93

Figura 77: Graus de compatibilidade por adjacência........................................................................................................................ 94
Figura 78: Relação mediante um conector específico. .................................................................................................................... 95
Figura 79: Desenho demonstrativo das áreas mostra ponte conectora e sua chegada ao volume novo. ...................................... 96
Figura 80: Imagens da recepção e da saída da passarela para a nova edificação. Fonte: Página do hotel, 2015. Passarela de
acesso que interliga o novo ao antigo. ............................................................................................................................................. 97
Figura 81: Terraço com piscina no hotel. .......................................................................................................................................... 97
Figura 82: Interiores do palacete, harmonia entre novo e antigo. ................................................................................................... 98
Figura 83. Planta baixa mostra as pequenas alterações realizadas para as instalações do hotel.. .................................................. 99
Figura 84: Lobby da parte nova do empreendimento e a relação com o bairro permanece intacta e até mesmo valorizada
através do projeto. .......................................................................................................................................................................... 100
Figura 85: Fachada Histórica Shopping Total: antiga Cervejaria Bopp. .......................................................................................... 101
Figura 86: Vista aérea do Shopping Total. . .................................................................................................................................... 102
Figura 87: Obras do arquiteto Theo Wiedersphan: Casa da Cultura Maio Quintana. Santander Cultural.MARGS e Correios e
Telégrafos. ....................................................................................................................................................................................... 103
Figura 88: Desenho de Theo Wiedersphan para a Cervejaria Bopp. ............................................................................................. 104
Figura 89: Espaço de coworking num entrepiso da edificação antiga. Praça interna criada no Shopping Total.Restaurante no
subterrâneo da chaminé. ............................................................................................................................................................... 106
Figura 90: Cartão-postal da Cervejaria Bopp e perspectiva de Theo Wiedersphan. ...................................................................... 107
Figura 91: Shopping como lugar de pluralidade: entretenimento e serviços. ............................................................................... 108
Figura 92: Detalhe da fachada do edifício listado como patrimônio arquitetônico de Porto Alegre. . .......................................... 110
Figura 93: Localização. Fonte: PMPA,2012 , implantação . Fonte: Google Earth, 2013. Projeto original. ..................................... 112
Figura 94: Foto do edifício no ano de 1989. Fonte: Daniel Pitta. Foto atual. ................................................................................ 112
Figura 95: A evolução do partido e sua relação com o entorno. ................................................................................................... 113
Figura 96: Visão Geral do projeto e planta baixa do térreo............................................................................................................ 115
Figura 97: Vista da praça interna com a fachada “pele” composta por painéis e da nova edificação como proteção para o antigo.
......................................................................................................................................................................................................... 116
Figura 98: Planta baixa pavimento tipo, painéis da fachada. Sugestão de uso da sacada. ............................................................ 117

Figura 99: Fachada leste. ................................................................................................................................................................ 118
Figura 100: Jardim na cobertura. .................................................................................................................................................... 118
Figura 101: Detalhe da estrutura metálica com lajes pré-moldadas, croqui da relação estrutura novo versus antigo e fachada
norte. ............................................................................................................................................................................................... 119
Figura 102: A praça interna vista de dentro do bistrô instalado no antigo armazém: integração visual total. ............................. 120
Figura 103: Foto atual do empreendimento Rossi Fiateci, em fase de finalização. ....................................................................... 121
Figura 104: Mapa do IV Distrito . .................................................................................................................................................... 123
Figura 105: Mapa do IV Distrito e sua relação com a cidade. ......................................................................................................... 123
Figura 106: Cenas do IV Distrito − reuso e abandono − casca histórica remanescente no bairro. ................................................ 125
Figura 108: Fachada principal do edifício quando ainda em uso Fonte: site ClicRBS, 2014.Jardim com grandes árvores na frente
da edificação. .................................................................................................................................................................................. 126
Figura 107: Inserção da Fiateci no IV Distrito, com destaque para a escala versus o grão. ........................................................... 126
Figura 109: Situação da Vila operária da Rossi Fiateci nos dias de hoje. ....................................................................................... 127
Figura 110: Alagamentos são problema no IV Distrito. Grupos de cidadãos se organizam. ......................................................... 128
Figura 111: O empreendimento Rossi Fiateci inserido na malha ortogonal e de baixa altura no antigo distrito industrial de Porto
Alegre. Perspectiva computadorizada do projeto. ......................................................................................................................... 131
Figura 112: Imagens da campanha publicitária. ............................................................................................................................ 133
Figura 113: Imagem aérea da localização do empreendimento. ................................................................................................... 134
Figura 114: Homogeneização do espaço econômico no mundo. ................................................................................................... 135
Figura 115: Diagramas explicativos da “metástase positiva” no caso da revitalização do IV Distrito. ........................................... 136
Figura 116: Calçadão em Barcelona: um novo lugar. Um espaço público lotado de pessoas. ....................................................... 137
Figura 117: Fachada lateral da Av. São Pedro. ............................................................................................................................... 138
Figura 118: Levantamento preexistências Fiateci. . ........................................................................................................................ 139
Figura 119: Trato cromático proposto para a fachada da preexistência. ....................................................................................... 140
Figura 120: Aberturas metálicas com vidros faltantes que deverão ser recuperadas. .................................................................. 141
Figura 121: Vista panorâmica onde se percebem os diferentes acabamentos do telhado............................................................ 142
Figura 122: Plantas do empreendimento nas diferentes etapas .................................................................................................... 143

Figura 123: Planta de localização das diferentes áreas do empreendimento e suas novas funções. ........................................... 144
Figura 124: Fachada com a alteração da altura do telhado ............................................................................................................ 145
Figura 125: Fechamento da área resultante da alteração de altura no telhado para viabilização do estacionamento. ............... 146
Figura 126: Corte apresentando a altura a ser modificada nos galpões para abrigar o estacionamento. .................................... 146
Figura 127: Imagens do local do futuro Museu, com telhado reconstituído.................................................................................. 148
Figura 128: O pórtico como elemento de sutura. .......................................................................................................................... 149
Figura 129: Fachadas praça interna coberta e a ligação entre os edifícios. ................................................................................... 149
Figura 130: Local da futura praça interna, com a chaminé e estruturas adicionais que sustentam a fachada histórica .............. 150
Figura 131: Visibilidade e imponência da chaminé reforça a imagem mental do bairro industrial. .............................................. 151
Figura 132: Vista panorâmica do alto do edifício residencial ......................................................................................................... 152
Figura 133: Gold versus gray. Fondazione Prada Milão. ................................................................................................................. 153
Figura 134: A comercialização da ideia do “industrial”. ................................................................................................................. 154
Figura 135: Planta baixa pavimento tipo torre residencial. ............................................................................................................ 155
Figura 136: Planta baixa pavimento tipo da torre comercial.......................................................................................................... 156
Figura 137: Diferença de escala entre as torres e o grão existente................................................................................................ 157
Figura 138: Vista do último andar do edifício residencial, olhando a Av. Polônia e suas adjacências. ......................................... 158
Figura 139: “Casca” histórica no IV Distrito e exemplar similar que é hoje um hotel de luxo em Shangai: qualquer semelhança
não é mera coincidência.. ............................................................................................................................................................... 167

Introdução

Houve tempo... em verdade eu vos digo: havia tempo.
Tempo para a peteca e tempo para o soneto
Tempo para trabalhar e tempo para dar tempo ao tempo
Tempo para envelhecer sem ficar obsoleto...
(A Cidade Antiga, de Vinicius de Moraes)

Se conseguirmos parar para pensar, o que atualmente já é difícil, realmente nos damos conta de como não há mais
tempo. Não há mais tempo para as brincadeiras de criança, tempo para a poesia, tempo para pensar na vida, tempo
para refletir valores. As pessoas não sabem mais dar tempo ao tempo. As rápidas conexões com o mundo tomam
conta do nosso tempo. Não há mais tempo para envelhecer sem antes ficar obsoleto – a velocidade já é intrínseca
ao nosso tempo.
Conceitos no mínimo intrigantes como pós-modernismo, capitalismo cognitivo, multipertencimento, vida líquida nos
são apresentados diariamente de uma maneira frenética e, de algum modo, tentam explicar essa estranha sensação
de falta de tempo. Segundo Françoise Choay (2006, p.195), em 1913, Giovannoni já avalia o papel inovador das
”novas técnicas de transporte e de comunicação e prevê seu crescente aperfeiçoamento”. São estes, sem dúvida,
conceitos que dão base ao imediatismo que tanto nos aflige atualmente. Thomas Carlyle em meados do século XIX,
quando fala a respeito da Revolução Industrial, expõe uma interessante preocupação: “Não é somente o mundo
físico que está agora organizado pela máquina, mas também nosso mundo interior espiritual (...) nossos modos de
pensamento e nossa sensibilidade. Os homens tornaram-se tão mecânicos em seu espírito e corações quanto em
suas mãos” (CHOAY, 2006, p.20). Levando em consideração a atual revolução da ”hiperconectividade“, do ”virtual” e
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do ”sem tempo“ na qual estamos inseridos, nas mesmas proporções de Carlyle, como fica nosso espírito, nossa
sensibilidade, nossa maneira de pensar e consequentemente de viver? Como materializar nosso tempo, nosso
momento, em nossas obras, em nossa arquitetura?
Segundo o conceito de vida líquida, por exemplo, as realizações individuais hoje não se solidificam em posses
permanentes, não têm forma definida. A fluidez da existência contemporânea leva a um alucinante ritmo destrutivocriativo, no qual a existência é transformada em efemeridade. A liquidez é a essência máxima do ser
contemporâneo. Segundo Zygmunt Bauman 1 , autor da teoria da vida líquida, a transformação das relações
humanas e dos próprios homens em mercadoria produz um sentimento de fragilidade e incerteza que domina todas
as esferas da vida afetiva e social. Para sobreviver, seria imperativo que o homem se libertasse de qualquer vínculo
com o passado, adotando como visão de mundo a fugacidade e o aspecto descartável de seres e coisas. Tudo isso
é bastante preocupante quando pensamos em patrimônio, legado, memória.
Para o arquiteto e filósofo catalão Ignasi de Solá-Morales, a consideração do movimento e a inserção
do tempo como dimensão arquitetônica estão no cerne da caracterização da liquidez da arquitetura.
Entretanto, Solá-Morales aborda essa questão sob um distinto ponto de vista. Ele não investe na
desmaterialização da arquitetura nem na instabilidade da forma, mas sobretudo na consideração do
uso dos espaços. Para ele, na arquitetura líquida a ação humana introduz a noção de fluxo,
deslocando o paradigma do espaço para o tempo. Ele considera que a arquitetura deve ordenar
movimento e duração, e não mais dar forma e conformação do espaço, deve trabalhar a mudança ao
invés da instabilidade, assimilando assim a fluidez que existe na realidade, libertando-a da condição de
permanência (CRUZ; GRILLO, 2010, p.182).

Mas, sendo pelo menos uma parte da nossa memória composta por permanências, de que maneira ela virá a se
constituir daqui para frente? Nossa relação com o passado e com a memória também tem sido redefinida nas
1

Zygmunt Bauman: é um sociólogo polonês nascido em 1925. É professor emérito das Universidades de Leeds e Varsóvia. Sua teoria da vida
líquida fala sobre a ansiedade e a angústia que é viver em nossa atual condição sociocultural, marcada por infinitas possibilidades de
escolhas e pela falta de solidez e durabilidade em todas as esferas da vida humana: relações afetivas, trabalho, conhecimento.
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últimas décadas, e isso se faz visível nas mais diferentes áreas. Na arquitetura, a atitude frente aos edifícios antigos
tem duas maneiras bastante distintas de se apresentar: ou esses edifícios têm sido negligenciados por terem sua
história desconhecida, afinal, “Só se preserva o que se ama, só se ama aquilo que se conhece” (1997, p.190), como
explica Aloísio Magalhães, ou eles têm sido catapultados por inúmeras possibilidades de reuso, com incríveis
projetos nas mais diferentes escalas e approaches.
Assim, o presente trabalho busca identificar como esses novos usos vem acontecendo no mundo, quais as diretrizes
desses diferentes projetos e como eles podem viabilizar a permanência do patrimônio histórico frente a uma
sociedade tão volátil, egocêntrica e em crise com seus valores.
Por isso, cabem uma pergunta que nos parece especialmente relevante: de que maneira essa passagem do tempo
está sendo colocada, construída em nossas cidades, em suas edificações e em seus espaços públicos? Essa
questão é importante porque a percepção do que sejam os lugares dentro das cidades experimenta variações ao
longo do tempo. Segundo Lineu Castello, vários exemplares de lugares no mundo foram sujeitos a críticas, mas
alguns deles, ao longo da apropriação popular que foram experimentando, acabaram moldando a percepção que os
agraciou com o qualificativo de lugar. A isso nomeamos heterocronia.
Essa heterocronia2 mencionada por Carlos Comas em “Arquitetura Moderna Estilo Campestre” (VITRUVIUS, 2010),
tão instigante por que passa a arquitetura em todo o mundo é o objeto de interesse do estudo. Então, novas
perguntas surgem e nos desafiam. Como um projeto de arquitetura trabalha essas diferentes temporalidades e
necessidades das edificações e como esse projeto se estrutura para que o patrimônio possa permanecer e ser

2

O termo “hetrocronia” nasceu no campo da biologia, e diz respeito à geração de partes do corpo em época diferente daquela que nascem
normalmente, conforme a necessidade e a evolução do ser - levando a mudanças em seu tamanho e forma.
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transferido para as futuras gerações íntegro e digno? Enquanto as preexistências são os fatos geradores do projeto,
as combinações do novo com o antigo são a resposta contemporânea para o desafio.
Ainda mais interessante é observar que muitos desses edifícios reabilitados não eram sequer percebidos ou notados
e que, após serem reintegrados à vida contemporânea, passam a ser projetados a um novo patamar de
reconhecimento.
Considerando essas motivações que envolvem esses projetos, esta dissertação tem por objetivo se debruçar a
estudar alguns casos especialmente relevantes nesse aspecto. Desse modo, ela foi dividida em três partes. Na
primeira parte, discorremos sobre o fator heterocronia, sobre alguns conceitos e estratégias de sobrevivência a que
recorrem as edificações fadadas à prematura obsolescência. Para tanto, nos valemos de exemplos apanhados em
diversos lugares do mundo. Pretendemos refletir sobre como essas “novas partes“ propostas pelos projetos podem
assegurar a sua sobrevivência através de um novo uso.
A segunda parte mostra alguns casos já realizados na cidade de Porto Alegre e um ainda como projeto. A seleção
deles iniciou-se por buscar exemplos de edificações utilizadas com objetivo comercial – portanto, não institucional ou
governamental –, a fim de promover a análise sob o ponto de vista da viabilidade econômica do patrimônio. Casos
recentes foram priorizados. Tratam-se de casos que têm como essência a viabilidade econômica resultante dessas
intervenções. Em três escalas diferentes, pequena, média e grande, as obras são analisadas através do material
gráfico usual (plantas, cortes e fachadas) e através de fotografias obtidas no local. Também foi realizada uma
análise da bibliografia disponível sobre o assunto (matérias de revistas e sites de arquitetura). Buscou-se extrair
sempre suas diretrizes, os conceitos e as linhas de pensamento que definiram as ações básicas de projeto. O último
caso do capítulo, um projeto, já fora analisado em trabalho de conclusão de Graduação em Arquitetura e Urbanismo.
Nele buscamos explorar conceitos e formas de projetar sobre o construído de maneira a não apenas permitir sua
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permanência, mas também enriquecer seu uso intensificando sua participação na vida da cidade, tendo o antigo
como protagonista na relação com o novo.
A terceira e última parte desta dissertação se detém a analisar mais detalhadamente o caso do empreendimento
Rossi Fiateci, parcialmente concluído e entregue, porém, já muito polêmico e discutido. Trata-se de um projeto de
grande porte, que causará um grande impacto não só no IV Distrito, mas em toda a cidade de Porto Alegre. Trata-se
do mais recente e destacado caso de reabilitação do patrimônio na cidade, caso em que aconteceram diversas
negociações e acordos, muitas vezes questionados pela população, mas que aparentemente virão a resultar numa
metástase positiva em toda a região.
O propósito desta pesquisa é identificar nos projetos a maneira como os arquitetos responderam à questão novo
versus antigo, construir sobre o construído, evolução versus permanência, encorajando, assim, o reuso de
edificações obsoletas com estratégias viáveis. Sem a pretensão de avaliar as questões de restauro, já que esse não
é o objetivo, as partes remanescentes serão apenas identificadas nas antigas edificações, mas ainda será alvo de
nossa análise o modo como elas se relacionam com as novas partes e, principalmente, o modo como toda a
intervenção como se relaciona com o entorno.

Os critérios de aproximação e distanciamento de artefatos arquitetônicos produzidos por uma dada
cultura podem ser os mais variados: técnicas construtivas, princípios estéticos, filiação politicoideológica, materiais e produtos, situação geográfica, programas de uso, etc. (Guerra, 2010,p.21)
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PARTE 1
HETEROCRONIA
NA ARQUITETURA
Nossa memória é feita de
lembranças e
esquecimentos, e tanto uns
quanto os outros são
fundamentais para sermos
pessoas saudáveis vivendo
em sociedade. Somos o que
lembramos, mas também o
que esquecemos, e o
esquecimento é uma arte,
ou seja, uma habilidade
fundamental que é tanto
inerente quanto adquirida
e, portanto, pode ser
aperfeiçoada. (...)
Esquecer não é defeito nem
tem avesso: é a condição
de criação de novas
memórias, novos espaços –
e até, de uma cidade
melhor (ZEIN, 2014,
p.138).
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Conceitos Parte I
A memória gira em torno da mudança. Seria possível ao menos controlar a velocidade dessa mudança que gera a
instabilidade a que está sujeita nossa memória? De forma muito clara, Fernando Diez em “Summa+ 128” conceitua o
patrimônio como “antídoto” para a crise de identidade que se apresenta, invertendo a noção que o movimento
moderno tinha tornado determinante: que o velho deveria ser substituído pelo novo. O movimento moderno adquiriu
em muitos casos uma função provocativa, que impossibilitava a prática integradora característica da Städtebau3 a
partir do momento que rejeitava o passado e ignorava o contexto.
Ciclicamente, o pós-modernismo representa uma outra visão ainda diferente, quem sabe até como um
amadurecimento do desenvolvimento arquitetônico. Trata-se de uma visão que não rejeita o passado, e sim busca o
uso dos edifícios antigos, sejam eles monumentais ou cotidianos e sua reintegração como geradores de formas.
Robert Venturi inaugurou a crítica à hegemonia da corporação modernista e resgatou a importância dos
antecedentes históricos. Sua teoria estimula uma apropriação eclética da história (NESBITT, 2008, p.91).
Ainda segundo Diez (2013), inesperadamente, o desejo de que o novo substituísse o velho sucumbiu à necessidade
de o presente ser salvo pelo passado. Uma interessante maneira de expor uma onda conservadora preservacionista
que, em alguns momentos entra em cena, misturando o apreço e a necessidade à grande obsolescência a que são
colocados inúmeros edifícios atualmente.
Na Europa, após a Segunda Guerra Mundial, muitos dos edifícios que sobreviveram aos bombardeios, integral ou
parcialmente, estavam sobrecarregados de um valor emocional muito grande. Foi necessário restaurá-los, mas com
grande comprometimento com o presente e também pensando no futuro. A história foi usada como elemento de
3

Disciplina relativa à construção das cidades, originalmente difundida na Alemanha.
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design, e os edifícios antigos como importantes elementos numa nova arquitetura que permanece hoje existente.
Esta arquitetura permite aos cheios e aos vazios na cidade formarem o tecido urbano, não relegando apenas à
forma a essência da arquitetura, mas fazendo desta uma das camadas que a compõe – junto com fatores
psicológicos, sociais e políticos –, como coloca Collin Rowe em sua obra.
Várias foram as críticas ao movimento moderno, que emergiram do cenário internacional desde o final da década de
60, segundo Sergio Marques (2002), em seu livro A Revisão do Movimento Moderno. No que diz respeito à memória,
segundo ele, "a visão tipológica de Aldo Rossi reivindica a história como disciplina capaz de replantar os problemas
básicos da arquitetura da cidade. Rompe com o axioma "a forma segue a função" em um pensamento em que
forma, tipologia, monumento, memória coletiva são os ingredientes da construção da cidade" (MARQUES, 2002,
p.77).
Quando falamos de projeto e patrimônio, é importante mencionar a questão do repertório como ferramenta de
projeto. Como se pode aprender a fazer arquitetura sem estudar o que foi feito antes? “O fato de que a origem deste
repertório é a própria história da arquitetura, e o seu locus é a cidade” (MAHFUZ apud MARQUES, 2002, p.111).
Como pode a arquitetura permanecer através do tempo? Atualizada e utilizada permanentemente. Essa é uma das
respostas encontradas. A mistura de tempos é um dos fatores mais interessantes em um projeto de arquitetura que
tenha como ingrediente uma preexistência. A heterocronia a que estão expostos esses projetos deve lidar com
conflitos interessantes mas também difíceis, como, por exemplo, os que existirão entre o Zeitgeist (“espírito do
tempo”) e o Genius Loci (“espírito do lugar”) daquele “lugar”.
Lugar. Esse é um conceito que, segundo Lineu Castello, em seu livro “A Percepção de Lugar: Repensando o
Conceito de Lugar em Arquitetura-Urbanismo” (2007), varia conforme a experimentação de cada pessoa frente a ele.
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Lugar envolve fundamentalmente a percepção obtida em novos tipos de espaços configurados para as necessidades
e as práticas cotidianas de cada sociedade. Sua morfologia e sua gênese determinam os tipos de lugares. Essas
características definem se esses lugares são ou não detentores da qualidade entendida como “urbanidade”. Os
projetos de arquitetura que viabilizam a permanência do patrimônio buscam com frequência transformá-los de meros
espaços a lugares especiais. Buscam reforçar a imagem de urbanidade que um lugar deve conter e poder transmitir
às pessoas, seja de forma visual, sensorial ou informacional. O espaço transforma-se em lugar à medida que
adquire definição e significado (TUAN, 1983, p.3; 6;151 apud CASTELLO, 2006, p.60).
Construir um lugar que mantenha a ideia de clareza da história, fazendo-a visível através da coexistência de
diferentes camadas construídas sem violar os conceitos das cartas patrimoniais, é uma premissa. A aceitação do
fragmento e do incompleto faz parte do conhecimento da história daquela cidade, daquele território trabalhado.

Lugares que formam a paisagem urbana e que contêm elementos de cada fase social e econômica
vivida pelos habitantes não só da cidade mas igualmente do toda região sob sua influência. A
recriação da paisagem prevista ou motivada por propostas arquitetônicas e urbanísticas deve levar em
consideração a evolução da sociedade e suas transformações básicas como elementos fundamentais
do projeto (ZEIN, 1990 p.13).

Nessa recriação constante é importante a busca pela preservação das fases do passado bem como mostrá-las vivas
em sua adequação ao tempo presente. Em um mesmo espaço urbano, em um só momento, pode-se encontrar um
confronto físico de edificações e de tempos diferentes separados por séculos entre si, porém unidos fisicamente.
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São esses aspectos que valorizam, por exemplo, os centros históricos, possibilitando reinterpretar e recriar a
paisagem a cada instante, a cada dia, a cada geração.
Projeto Coop Himmelb(l)au
Sobre esse icônico projeto executado pelo escritório Coop Himmelb(l)au em Viena (figura 1) há quase 30 anos
(1988), os arquitetos dizem: “Não há alcovas ou torres no telhado, nenhum contexto de proporções, materiais ou
cores, mas, em vez disso, uma linha visualizada de energia que, vindo da rua abrange o projeto, quebrando, assim,
o telhado existente e abrindo-o. Esse tenso arco – criador do espaço – é tanto a espinha dorsal do projeto e também
sua postura”.

Ambas as direções de visão, a partir de fora e a partir de dentro, são capturadas já nos
primeiros desenhos e definem a complexidade das relações espaciais da construção.
O sistema construtivo é diferenciado – um cruzamento entre uma ponte e um avião–
pois traduz a energia espacial para a realidade de construção ( Site Coop-himmelblau.,
2015). Tradução nossa.

Figura 1: Icônico projeto em Viena. Fonte: Página do escritório Coop Himmerlb(l)au, 2015.
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O projeto consiste em dois andares com altura total de 7,80m e área construída de 400 m², subdivididos num layout
que inclui uma ampla sala de reuniões de 90 m² (figura 2), mais três unidades de escritório com área de recepção e
salas adjacentes.

O resultado do projeto mostra como as formas de trabalhar o confronto entre
os tempos podem ser interessantes e podem viabilizar a permanência do
patrimônio, dando-lhe novo uso, nova configuração, novas possibilidades de
fazer parte do dia a dia das pessoas que habitam aquele espaço naquele
determinado tempo. Por tudo isso, o projeto termina por torná-los inclusive
lugares novos, num contexto heterocrônico.

Figura 2: Interior da nova área criada no rooftop da Falkestrasse, Viena. Fonte: página do escritório, 2014.

Projeto Weichenberger Architects
O projeto mostrado abaixo, mais recente que o anterior, foi executado no ano de 2012 com autoria do escritório
Weichenberger Architects. Mostra um edifício residencial de quatro pavimentos localizado em uma zona valorizada
no centro histórico da cidade de Viena. Com a demanda por novos espaços na região, o edifício teve sua cobertura
ampliada em mais três andares. Com cores e linhas contrastantes com as existentes, a heterocronia fica evidente.
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Figura 3: Edifício residencial em Viena, projeto 2012, de Josef Weichenberger Architects. Fonte: foto da autora. Interior do edifício residencial com
cobertura ampliada. Fonte: Os eixos das cinco avenidas e a nova configuração proposta. Fonte: página do escritório, 2014.

Nesse projeto, foram as cinco avenidas que se encontram naquela esquina que emprestaram seus eixos para a
configuração da nova área a ser acrescida (figura 3), permitindo a criação de terraços abertos que se movimentam
conforme as vistas do fluxo do movimento no térreo e da skyline da cidade.
Quando Charles Bloszies, em seu livro Old buildings new designs (2012), define os edifícios históricos como o
comfort food 4 da arquitetura hoje, ele sinaliza com pontos positivos a favor da preservação. Os edifícios antigos
teriam um apelo estético para os cidadãos, além, é claro, de ser parte importante na legibilidade da cidade. Também
a sua forma facilmente reconhecível traz uma sensação positiva ao olhar. No exemplo abaixo, o programa morar e

4

Na onda contrária ao fast food, a comfort food é um tipo de comida que atua e busca referências na memória de quem a experimenta. Traz
a sensação de bem-estar, de se estar sendo cuidado, sabendo que foi despendido tempo para cuidar da própria saúde através da
alimentação feita manualmente e com ingredientes simples.
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trabalhar é colocado na estrutura de um antigo celeiro. Uma caixa de vidro e metal é inserida na casca de alvenaria
(figura 4). Projeto de Jansen & Macy Architects, realizado no ano de 2006 na cidade de Geyserville, Califórnia.

Figura 4: Walden Studios, Califórnia. Fonte: BLOZSIES, 2012, p.93.

Segundo Françoise Bollack5 (2013, p.16), a teoria do as found (“usado como encontrado”) se torna possível na
arquitetura moderna por meio de ideias contemporâneas de sustentabilidade, de transmitir significados
arquitetônicos e culturais também através do desenvolvimento artístico do século XX. Desde Marcel Duchamp6,
5

Nascida em Paris, é uma arquiteta radicada em Nova York, cujo escritório fundado em 1981 é especializado em preservação histórica,
restauração e novos designs para uma grande variedade de programas dentro desse repertório. É professora na Columbia University dentro
do programa de Preservação, lecionando Princípios de Design para Preservação. É também presidente do Conselho de Distritos Históricos
da cidade de Nova York.
6

Duchamp foi o responsável pelo conceito de ready made, que é o transporte de um elemento da vida cotidiana, a princípio não
reconhecido como artístico, para o campo das artes. Iniciou como uma brincadeira entre seus amigos e passou a incorporar material de uso
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responsável pelo conceito do ready-made e pelo surgimento da arte conceitual, até os movimentos culturais das
décadas de 60 e 70, como o arte povera 7 na Itália (figura 5), que buscavam eliminar as barreiras entre a arte e o
cotidiano nas cidades, o reuso dos edifícios em seu estado de ruína, justapostos a novas partes construídas é uma
das linhas bastante utilizadas nos projetos desse momento histórico.
Ada Huxtable (1997, p.30 e 31) critica as conversões do patrimônio em meros memoriais cujos espíritos tinham sido
exorcizados, e nossa memória de certo modo editada. Segundo ela, o abandono tem seu próprio significado e
mensagem e um contato direto com o que ”uma vez foi“ eventualmente desaparece com a restauração.
Ligado a esse conceito, podemos mencionar a teoria de Konrad Fiedler (apud DE GRACIA, 2001, p.28), intitulada de
”visualidade pura“. Essa nos permite reconhecer a existência de formas (acima de quaisquer desvios óticoperceptivos) que se incorporam à nossa memória como elementos de conhecimento, ou seja, a Sichtbarkeit 8 .

comum nas suas esculturas. Em vez de trabalhá-los artisticamente, ele simplesmente os considerava prontos e os exibia como obras de arte.
A Fonte, obra que fez repercutir o nome de Duchamp ao redor do mundo, especialmente depois de sua morte, está baseada nesse conceito.
7

Foi uma expressão criada pelo crítico e curador italiano Germano Celant para se referir ao movimento artístico que se desenvolveu
originalmente na segunda metade da década de 60 na Itália. Os seus adeptos utilizavam materiais não convencionais, como, por exemplo,
areia, madeira, sacos, jornais, cordas, feltro, terra e trapos com o intuito de empobrecer a obra de arte, reduzindo os seus artifícios e
eliminando barreiras entre a arte e o quotidiano das sociedades. O movimento desenvolveu-se ao longo da década de 1970, período em que
os artistas voltaram a sua atenção para as temáticas da natureza e seus derivados, rompendo com os processos industriais e revelando a sua
critica ao empobrecimento de uma sociedade guiada pelo acúmulo de riquezas materiais.
8

O que caracteriza a teoria da visibilidade pura é o princípio de que a Arte deve ser prioritariamente analisada através de uma “teoria do
olhar artístico” (e não do desenvolvimento técnico, dos reflexos sociopolíticos, das biografias dos artistas criadores, ou quaisquer outros).
Um dos fundadores dessa perspectiva foi Konrad Fiedler (1841-1891). Referindo-se em um texto de 1887 aos artistas plásticos, Fiedler
considerava que o artista seria um ser humano especialmente dotado para passar imediatamente do plano da percepção visual para o plano
da expressão visual. Na passagem para o século XX, a teoria da visibilidade pura deu origem a uma escola importante que por vezes é
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Segundo De Gracia, essa definição da arte como meio de conquistar a realidade é de especial aplicação à
arquitetura.

Figura 5: A Fonte de Duchamp. Fonte: página do blog História das Artes, 2015. Trappola de Pino Pascali. Fonte: página do Museu, 2015.

Francisco de Gracia menciona, já na introdução de seu livro Construir en lo construido, a possibilidade de
preservarmos os centros históricos das cidades de um processo de degradação fisionômica, hoje agravado pelo
grande desprestígio da noção de obra de arte aplicada à forma das cidades. Complementa dizendo que recuperar a
cidade toda não é possível, mas que a recuperação dos centros históricos se justifica, pois são aceitos como uma
das partes mais significativas da cidade. Se mantidos, reforçariam sua condição de lugares de fruição estéticoartística.
chamada de Escola de Viena. Essa escola reuniu autores bastante diversificados, apresentando dentre alguns de seus nomes mais famosos o
de Alois Riegl e o de Heinrich Wölfflin.
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Outro conceito que pode ser visto e considerado a favor da permanência é o de upcycling 9 – um passo além do
recycling –, cujo objetivo é evitar desperdício de materiais potencialmente úteis, fazendo uso dos já existentes. Uma
radical reciclagem in situ do edifício industrial existente, por exemplo, utiliza o existente e o ressignifica, prioriza
ações sustentáveis que geram uma nova linguagem estética. Obtém-se uma considerável redução no consumo de
novas matérias-primas durante a criação de novos produtos e/ou lugares (conforme Martin di Peco em
“Summa+131”).
No exemplo a seguir, o antigo depósito na China, localizado no renovado distrito de Bund, cidade de Shangai, foi
transformado em hotel de luxo. O projeto é do escritório Neri & Hu Design and Research Office, executado em 2010.
A carcaça de concreto permanece e a ela são acrescidas paredes de Aço Corten. Os interiores instigam o olhar ao
conter elementos antigos e novos (figura 6).

Figura 6: Exterior e interior do The WaterHouse Hotel, Bund District Shangai – fonte: página Guidepal Hotels, 2014.
9

Upcycling é o processo de transformar resíduos ou produtos inúteis e descartáveis em novos materiais ou produtos de maior valor, uso ou
qualidade. Utiliza materiais no fim de vida útil na mesma forma que eles estão, para dar uma nova utilidade. Ao contrário da reciclagem, usa
energia para destruir a forma e então transformar em algo novo.
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Outro ponto a ser considerado é a escala desses edifícios com relação à escala humana. Giorgio Grassi enfatiza em
seu livro Architecture dead language a importância não apenas da forma dos edifícios antigos, mas da relação que
estabelecem no espaço com a sua presença (GRASSI, 1988, p.23). A escala é trazida de volta para a escala
humana, diferentemente dos grandes projetos de empreendimentos atuais onde metros e metros de muros
intermináveis segregam o indivíduo e monotonizam a paisagem. Reforçando essa posição, Jan Gehl (2013) defende
esse conceito de escala quando fala da ”cidade para as pessoas“, de como o nível de atividade é muito maior em
frente a uma fachada ativa, que tenha relação com as pessoas e não seja apenas passiva. Como exemplo, nesse
notório edifício em Madrid, projeto do escritório Herzog e De Meuron executado no ano de 2008, o andar térreo é
suprimido, fazendo de todo esse negativo a sua área de entrada. O largo à sua frente torna-se um convite. Observase também o uso da figura estética da ruína e a aproximação da escala (figura 7).

Figura 7: Caixa Forum Madrid antes da alteração – fonte:site Arcspace, 2014. Depois da intervenção. Fonte: foto da autora.
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Através da arquitetura, podemos experimentar e perceber ciclos que ultrapassam nossas existências individuais.
Dessa maneira, ela nos mostra seu poder de ir contra a onda de velocidade e imediatismo que os atuais meios de
comunicação nos oferecem.
Além disso, a arquitetura consegue mudar o modo de vida, criando lugares onde nossa história, nossas relações e
nosso dia a dia em sociedade ainda podem ser saudáveis. ”Lugares conversáveis“, como explica Lineu Castello
(2007), onde nossa convivência com as outras pessoas pode ser incentivada. São espaços onde, além da conversa
dos homens entre si, acontece também o diálogo permanente entre o próprio lugar e os indivíduos que o
frequentam. Um desses exemplos é o Sony Center em Berlim, projeto de Helmut Jahn construído no ano de 2000.
Um lugar destruído pela guerra que foi comercialmente reativado e é hoje bastante frequentado pelos moradores e
turistas dentro da cidade. É um lugar de convivência, de encontro, um lugar vivo (figura 8).

Figura 8: Sony Center como lugar de encontro. Fonte: site Gardenvisit, 2015. Imagem noturna do lugar. Fonte: foto da autora.
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Conceitos Parte II: Estratégias de Sobrevivência
Atendendo aos propósitos de permanência, de criação de novos lugares e de resgate da memória, uma outra série
de conceitos se apresenta. Maneiras diferentes de trabalhar o patrimônio – novas estratégias de sobrevivência
desse patrimônio. São os REs da arquitetura: reforma, reciclagem, reuso, revitalização, recuperação, reabilitação,
reconversão e também rearquitetura. Inúmeras são as definições desses conceitos, mas aqui serão exemplificadas
algumas.
Segundo Carlos Eduardo Comas, em “Summa +115”, a reforma requalifica a forma. Foi o que aconteceu no
Mercado Público de Porto Alegre. Após reforma em 1912, o edifício teve sua forma alterada com o acréscimo de um
pavimento superior (figura 9).

Figura 9: Mercado Público de Porto Alegre antes de depois da reforma. Fonte: página da Prefeitura Municipal de Porto Alegre , 2014.
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Ainda segundo Comas, a reciclagem requalifica a função em dimensão simbólica, operacional, espacial e técnica,
separadamente ou em conjunto. ”Reforma e reciclagem são caras e coroam a mesma moeda“, diz Comas. Um
exemplo já clássico deste tipo de estratégia no Brasil é o SESC Pompéia. Em 1982, já era inaugurada a primeira
etapa da requalificação da antiga fábrica de tambores com projeto da arquiteta Lina Bo Bardi. Após descobrir que o
edifício possuía uma estrutura moldada por um dos pioneiros do concreto armado no início do século XX, tem início
um processo de desnudamento (figura 10). Nas paredes de tijolos, ela busca a essência do edifício. A antiga
indústria é transformada em Centro Social, permitindo que toda a comunidade utilize e aprecie o lugar histórico. Uma
transformação que viabiliza atividades culturais e esportivas como num oásis dentro da cidade de São Paulo. ”O
SESC Pompéia foi sem dúvida um marco fundamental, a intervenção que permitiu reflexionar sobre o potencial e as
possibilidades de interação entre passado e presente não mais como uma condição artístico-histórica irrevogável e
monumental, mas como crônica do cotidiano, redimensionado a ideia mesmo do quê, do porquê e do como
preservar“ (FROTA, 2004, p.139).

Figura 10: SESC Pompeia hoje . Fonte: site Glamourama, 2014. Interior trabalhado. Fonte: site Vitruvius, 2014.
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O restauro é a reforma ao quadrado, modificação em relação ao estado presente do edifício e em relação ao seu
estado original. O casarão aqui demonstrado teve sua fachada restaurada, algumas paredes internas também foram
mantidas e hoje abriga a Pinacoteca Rubem Berta no Centro Histórico de Porto Alegre (figura 11).

Figura 11: Casarão do séc. XVIII em Porto Alegre. Fonte: página do PROCEMPA, 2015. O prédio como Pinacoteca. Fonte: foto da autora.

“Reconstruir é refazer, construir de novo. Reconstruímos uma estrutura, um esqueleto que perdeu partes de seu
corpo. É importante manter sempre presente sua antiga fisionomia ou procurar restabelecê-la o mais fielmente
possível“ (COMAS, 2010, p. 59). A polêmica obra do Teatro Romano de Sagunto, dos arquitetos Manuel Portaceli e
Giorgio Grassi, emerge do passado simulando o que outrora existiu (figura 12). Ressurge um edifício que nasceu,
viveu e desapareceu, deixando uma simples pegada em nossa história. Com a reconstrução, ele volta a aparecer
como um novo cenário que se localiza no presente e pode ser novamente utilizado.
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Figura 12: Teatro Romano de Sagunto reconstruído. Fonte: página Vivirvalencia, 2015.

Já o termo rearquitetura foi definido pelo professor José Artur D’Aló Frota e tem origem na disciplina por ele
ministrada no Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura PROPAR, da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS).
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Re-arquitetura trata do papel do projeto ante os espaços
da memória, (...) entendendo a construção da cidade
moderna

enquanto

enfrentamento

contemporâneo

consciente de suas preexistências. Atua num espaço
amplo, que vai do objeto ao espaço urbano. O projeto
como mecanismo de intervenção, que pode, e deve, ser
ao mesmo tempo restaurador e reabilitador do lugar
contemporâneo (sic) (FROTA, 2004, p.114).
Figura 13: Pinacoteca do Estado de São Paulo. Fonte: Foto da autora.

Um exemplo conhecido de rearquitetura no estado de São Paulo é a sua Pinacoteca, instalada no edifício do antigo
Liceu de Artes e Ofícios projetado no final do século XIX pelo escritório Ramos de Azevedo. As alterações são
projeto do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, realizadas entre 1993 e 1998 (figura 13).
Todas essas maneiras de manipular o preexistente reforçam um componente importante da memória: a evolução.
Uma evolução que registra o “querer da arte” de cada época (conceito de Kuntswollen nomeado por Aloïs Riegl10 em
1903). O valor histórico para Riegl está diretamente relacionado com a própria noção de história. Ele chama
histórico:
Tudo aquilo que foi, e não é mais hoje em dia. No momento atual, nós acrescentamos ainda a esse
termo a ideia de que aquilo que foi não poderá jamais se reproduzir, e que tudo aquilo que foi constitui
um elo insubstituível e intransferível de uma cadeia de desenvolvimento (RIEGL,apud CUNHA,

2006).
10

Aloïs Riegl foi um historiador de arte vienense, nomeado em 1902 presidente da comissão de Monumentos Históricos da Áustria e por ela
encarregado de empreender a reorganização da legislação de conservação de monumentos austríacos.
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A evolução e o desenvolvimento são condicionados a alterações: o patrimônio não tem como permanecer congelado
no tempo. Mas como isso acontece? De que maneira projetar sobre uma preexistência? Para certos autores, a
melhor defesa de uma arquitetura histórica autêntica é o complemento de uma autêntica arquitetura contemporânea.
É uma arquitetura que transforma e preserva simultaneamente. Ela transforma justamente por se reconhecer como
parte do processo histórico, diálogo de tempo, e não submissão.

A boa arquitetura de um determinado período vai sempre bem com a de qualquer período anterior, o
que não combina com coisa alguma é a falta de arquitetura (COSTA, apud MOTTA, 1987, p. 110).

Segundo Artur D’Aló Frota, a intervenção contemporânea não deve estar a priori subjugada a parâmetros impostos
exclusivamente pela investigação histórica. Ela induz limitações no rol de estratégias que é parte do próprio ofício
arquitetônico e que obviamente inclui muitos matizes na interpretação e no diálogo com a história. Sendo a utilidade
a melhor forma de preservação de um edifício, conforme Giorgio Grassi11 em Architecture, dead language (1988),
nada mais recomendável do que ”retrofitar“ tecnologicamente um edifício, para que ele readquirida sua boa forma
novamente, modernizado para ser continuamente utilizado, mantido e consequentemente preservado. O retrofit pode
e deve buscar, com eficiência, dotar o edifício de atualidade tecnológica que possa se traduzir em conforto,
segurança e funcionalidade para o usuário, mas mantendo a viabilidade econômica para o investidor. Grandes
11

Giorgio Grassi, nascido em 1935, é um dos arquitetos modernos mais importantes da Itália e faz parte da chamada escola racionalista
italiana, também conhecida como La Tendenza, associada de forma mais conhecida com Carlo Aymonino e Aldo Rossi, que surgiu na Itália na
década de 1960. Muito influenciada por Ludwig Hilberseimer, Heinrich Tessenow e Adolf Loos, a arquitetura de Grassi é a mais severamente
racional do grupo: sua obra extremamente formal é baseada na simplicidade absoluta, clareza e honestidade, sem floreios, retórica, ou
formas espetaculares; refere-se a arquétipos históricos de forma e espaço e tem uma forte preocupação com o espaço urbano. Por essas
razões, Grassi é um não-conformista e um crítico da arquitetura convencional.
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metrópoles, com escassos espaços em zonas nobres para novos lugares apostam nesta formatação. Aqui o
exemplo do edifício Francisco Serrador no centro da cidade do Rio de Janeiro, bairro Cinelândia. Projetado pelo
arquiteto Stelio Alves de Souza, foi inaugurado em 1944 e hoje totalmente reformado, abriga escritórios luxuosos
(figura 14).

Figura 14: Exterior e Interior do Edifício Francisco Serrador no centro do Rio de Janeiro. Fonte: site da Revista AU, 2014.

Grassi diz ainda que em muitos aspectos não há sentido algum em se fazer distinção entre o projeto sobre o
preexistente e o projeto sobre o espaço em branco. Até mesmo porque esse espaço em branco não existe. O
compromisso em responder ao contexto em que o edifício será construído está sempre posto ao arquiteto. Essa
adição ao preexistente, segundo Cesare Brandi12, é um novo testemunho do fazer humano e, portanto, da história e,
nesses termos, tem o direito de ser conservada. A remoção, ao contrário, deve ser justificada, pois, apesar de se
inserir igualmente na história, destrói um documento e deixa de documentar a si própria, o que equivaleria a um
cancelamento de uma passagem histórica. Disso decorre que, para a historicidade, a conservação da adição é
norma, enquanto que a remoção é excepcional.

12

Cesare Brandi (1906-1988) é um dos principais nomes do restauro moderno. Em 1966, escreveu a Teoria da Restauração com o intuito de
delimitar regras que embasassem a prática do restaurador. A principal marca de sua obra é o rigor crítico-cultural, que situa o ato do
restauro como responsável pelas futuras interpretações estilísticas e históricas da obra de arte.
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No artigo “Esquecer para preservar” (2007), as autoras Eneida de Almeida e Marta Bogéa explicam a lógica da
memória versus esquecimento:
O processo de ativação de memória, implícito na ação de preservação do patrimônio cultural,
corresponde a programar o esquecimento, a controlar seletivamente aquilo que se considera de fato
relevante e que portanto interessa manter vivo como elemento depositário de valor cultural. Nas
análises de projetos arquitetônicos de requalificação, a atenção, naturalmente se volta num primeiro
momento para aqueles elementos que serão mantidos e, portanto, ficarão como legado de um tempo
vivido. Mas, se a memória pressupõe o esquecimento como seu reverso, as intervenções exigem
portanto uma ação crítica definindo o que de fato merece continuidade em um novo tempo. E como
não se pode, nem se deve, fixar uma materialidade em sua totalidade, pois isso implica na pretensão
de fixar o tempo passado, há que se definir criteriosamente o que esquecer (BOGEA, 2007,p.3).

Sendo assim, torna-se o objetivo maior sempre buscar o diálogo entre o novo e o antigo, sabendo-se que deve
flutuar entre a autonomia e a codependência. Temos um diálogo especial entre formas e tempos como explica
Fernando Diez em Summa +128 (2013). O diálogo reside justamente no fato de duas partes serem colocadas juntas,
num efeito de contraste, resultando numa justaposição.
Como exemplo, pode-se citar o Neues Museum em Berlim, onde a harmonia entre novo uso, adições e permanência
é plenamente visível. Vencedor do Prêmio Mies van der Rohe no ano de 2011, o edifício foi originalmente projetado
por Friedrich August Stüler e construído entre 1841 e 1859. A equipe do arquiteto David Chipperfield entre 1997 e
2009 reconstruiu a edificação focando no restauro do volume original e respeitando a estrutura histórica. Ambas as
ações (restauro e reforma do existente) são direcionadas pela ideia de que a estrutura original deveria ser enfatizada
no seu contexto espacial e materialidade original – o novo deveria refletir o que foi perdido, sem imitá-lo (figura 15).
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Figura 15: Interior do Neues Museum em Berlin. Fonte: Fotos da autora.

”Preservar não é tombar, renovar não é pôr tudo abaixo”, diz Carlos Nelson dos Santos em seu artigo assim mesmo
intitulado, publicado na revista Projeto no ano de 1986. O autor enfatiza a cidade como meio de constantes
mutações e produto de pluralidades.
Revendo essas premissas, Lineu Castello, em seu livro A percepção de lugar (2007), argumenta a criação de novos
lugares até mesmo usando o termo ”clonagem” para trazer qualificação para a cidade contemporânea. A clonagem
de um lugar tenta reproduzir a urbanidade construída socialmente em outros lugares urbanos (CASTELLO 2007,
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p.201). “A perspectiva aberta pela clonagem oferece um caminho honrado para a sobrevivência das velhas peças do
passado, armazenadas no presente das cidades”, diz Lineu. Há uma busca em atender às necessidades de
mudança e também de novos lugares nos dias de hoje. Surgem lugares de urbanidade, de convivência, de uso, de
interação. O design de espaços abertos para diferentes atividades, por exemplo, traz urbanidade também a um miolo
de quarteirão, que se transforma num lugar construído não só pelo espaço mas pelas relações sociais nele
estabelecidas. É um lugar percebido coletivamente.
Um exemplo de lugar reconstruído foi o centro da cidade de Copenhagen. O escritório do arquiteto Bjark Engels –
BIG projetou um espaço dividido em três partes, com diferentes funções e buscando homenagear as 60
nacionalidades que a compõem. O escritório BIG projetou em parceria com as empresas Topotek1 e Superflex o
parque urbano Superkilen. O espaço é dividido em três áreas com funções e cores totalmente diferentes (figura 16).
A Red Square, em tons de laranja e magenta, simboliza a modernidade e a vida urbana em si, trazendo cafés,
música e esportes. Já o Black Market é uma praça no
estilo clássico, com bancos e fontes.
O Green Park, por sua vez, é a área verde, onde
acontecem piqueniques e outras atividades ao ar
livre. É constituído por uma bem-sucedida e rara
fusão entre arquitetura, paisagismo e arte. Desde sua
conceituação até sua fase de construção, sua palavra
chave é diversidade (figura 17).
Figura 16: Projeto com distintas funções. Fonte: página do arquiteto
Bjark Ingels, 2014.
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Figura 17: Criação de novos lugares na cidade. Fonte: site Arch2o, 2014.

Mas como trabalhar com as preexistências, sob quais parâmetros, com quais diretrizes? Por mais que cada caso
seja específico, a busca de diretrizes para a realização de projetos que viabilizem a permanência do patrimônio é de
suma importância. Além dos exemplos já mostrados, alguns experts encaminham diretrizes. Ignasi de Solá Morales
diz ser preponderante tornar transparente a distância insuperável entre o Zeitgeist de uma época e outra... (apud
GRILLO, 2010, p.183). Aloïs Riegl, em sua obra Der Moderne Denkmalkultus,13 valorizava a noção de preservação,
mas seu compromisso com o presente é explícito: ”Renegar o novo por ser novo equivale a sacralizar o passado e
negar à contemporaneidade seu próprio direito à história”.
Já segundo Helio Piñon (2010), a história não é constituída só de continuidades mas também de rupturas. São,
portanto, várias as maneiras de projetar sobre uma preexistência, o que torna a maioria das situações viável se
13

É uma obra de fundamental importância acerca das questões relativas à tutela e conservação dos monumentos históricos. Foi escrita em
1903 pelo historiador da arte vienense Alois Riegl, designado, em 1902, presidente da Comissão de Monumentos Históricos da Áustria, e por
ela encarregado de empreender a reorganização da legislação de conservação dos monumentos austríacos. O Culto Moderno aos
Monumentos foi a base teórica para tal empreitada, desse modo, a obra caracteriza-se como “um conjunto de reflexões destinadas a fundar
uma prática, a motivar as tomadas de decisão, a sustentar uma política”. Fonte: <www.vitruvius.com.br>. Acesso em: 10 maio 2014.
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ponderada e projetada seguindo. Estudos de viabilidade urbana que considerem índices construtivos ideais para o
projeto com a preexistência incluída total ou parcialmente são sempre bem-vindos, sob os mais diferentes graus de
adversidades.
Na cidade de Viena, na Áustria, uma antiga usina de gás construída em 1899 (projeto do engenheiro alemão
Schimming, que foi o vencedor do concurso) foi transformada em edifícios mistos comerciais e residenciais. São
quatro volumes circulares, de 60 metros de diâmetro, que foram trabalhados e finalizados em 2001 pelos escritórios:
Jean Nouvel, Coop Himmelb(l)au, Manfred Wehdorn e Wilhelm Holzbauer . No segundo volume foi plugado um novo
edifício, além da reestruturação interna pela qual passou, com a construção de jardins internos e telhados
intermediários translúcidos. Um centro comercial enriquece a movimentação nos pavimentos térreos e abastece os
moradores e trabalhadores dos escritórios nos andares superiores (figura 18).

Figura 18: Estação de Gás de Simmering durante sua construção. Fonte: página Scienceblogs, 2014. Estação de gás atualmente. Fonte: foto da autora.
Interiores com os apartamentos. Fonte: página do Wiener Gasometer, 2014.

Estratégias e diretrizes devem ser analisadas caso a caso, principalmente quando se trata de patrimônio histórico.
Porém, já existem casos com soluções bastante semelhantes utilizadas em lugares diferentes. Por exemplo, um
edifício em Nova York (Hearst Tower, projeto de Norman Foster finalizado em 2006) e outro em Valparaiso
(Compañía Sudamericana de Vapores, no Chile) reformado em 1990 (figura 19). Mesmo com diferentes proporções,
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observa-se a solução formal com base no edifício antigo de alvenaria de pedra e volume de escritórios erguido sobre
ela. Dá-se um intrigante diálogo entre novo e antigo.

Figura 19: Hearst Tower nos Estados Unidos. Fonte: site NYC Architecture, 2014. Edifício histórico no Chile. Fonte: foto da autora.

Essa estratégia de projeto pode ser considerada uma “inserção” (mais detalhada em seguida) do novo dentro do
antigo, como coloca a arquiteta americana Françoise Bollack. Essa arquiteta tem como filosofia de trabalho o reuso
continuado de recursos naturais e culturais. Em seu recentemente lançado livro Old buildings new forms (2013), ela
demonstra sua crença de que novos desenhos incorporando elementos existentes resultam em edificações mais
ricas. Com soluções inventivas incorporadas às circunstâncias de cada projeto – como preexistências, orçamento,
peculiaridades de programa –, pode-se criar um novo trabalho, específico ao seu lugar, consciente de suas tradições
e vivo na atualidade. Ela enfatiza que os futuros movimentos nesse campo estão concentrados em projetos que
habilmente mesclam histórico e novo, movimentos significativamente contra os preservacionistas ditos “antiprogress”.
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Prédios Antigos – Novas Formas
A autora Françoise Bollack em seu livro (2013) fala da heterocronia de uma maneira atual e didática. Com exemplos
radicais assim como com outros mais moderados, apresenta casos resolvidos em diferentes escalas. Ela divide os
projetos de reuso em cinco categorias, ilustrando-os com diagramas (figura 20). São elas: wraps, weavings,
juxtapositions, parasites, insertions, ou seja, invólucros, tramas, justaposições, parasitas e inserções:

Figura 20: As categorias de projetos de reuso conforme Bollack. Compilação de croquis da autora.
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Inserções

Nesse tipo de estratégia, um novo edifício é inserido num antigo, usando a estrutura preexistente como proteção,
aninhando o novo em seu interior. O objeto resultante depende das duas partes. Como coloca Bollack (2013), a
parte inserida tem sua própria identidade e cria seu próprio mundo, que é enriquecido pela experiência de
convívio com o antigo. A parte contentora carrega as memórias e as emoções guardadas, enquanto a nova
providencia exatamente o novo, ou seja, o novo uso e uma nova relevância para a estrutura que agora é
reanimada. Este approach reocupa alguma estrutura normalmente marginal ou modela um novo componente
dentro de um tecido histórico relevante. A Galeria Degli Uffizi sofreu uma intervenção desse gênero em 1559
quando os Medici necessitaram de mais espaço do que existia no Pallazzo Vecchio. Desenhado por Giorgio
Vasari, o novo edifício em forma de “U” (figura 21) foi inserido dentro do denso tecido da cidade criando um novo
espaço público, que se abre para o rio. O que caracteriza a inserção é o fato de o novo ter apenas uma fachada,
a que forma a praça, enquanto as outras estão escondidas no tecido medieval, quase não diferenciável deste.
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Figura 21: Planta baixa. Fonte: página da Galeria Degli Uffizi, 2015. Vão interno da Galeria Degli Uffizi. Fonte: foto da autora.

Vários exemplos assim foram criados na Europa no final do século XVIII e início do século XIX: as famosas
passagens ( por exemplo a Galerie Vivienne e a Passage de Panoramas em Paris). Elas criam novos espaços
comerciais, têm suas características próprias, mas são totalmente dependentes dos edifícios que as conformam.
Não são casos em que se considere em primeiro lugar os materiais, mas a forma fundamental, cujo conceito é o de
caminho, da relação renovada entre um novo interior e uma casca repleta de história.
Em uma escala menor, mas que demonstra igualmente a estratégia, Charles Bloszies comenta o caso do Dovecote
Studio em Suffolk, na Inglaterra. Originalmente criado para abrigar alimento para pássaros, hoje está dentro de um
campus de uma faculdade de música. Apesar da construção de tijolos vermelhos estar bem danificada, ela é
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considerada um marco para os participantes dos festivais de música que ali ocorriam em outras épocas. A ideia foi
criar um estúdio para músicos visitantes, inserindo uma estrutura metálica monobloco, como um casco,
autossustentável em Aço Corten. A sua silhueta coincide exatamente com a original existente. Esta foi preservada
cuidadosamente, para que continue seu processo de envelhecimento natural, com plantas crescendo sobre ela
inclusive. A pátina do material da nova estrutura complementa a grade de cores da antiga parede (figura 22). Projeto
do arquiteto Haworth Tompkins, finalizado em 2009.

Figura 22: Processo de inserção da estrutura metálica e suas fachadas. Fonte: BLOSZIES (2012, p.69-71).
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Na renomada Tribeca, em Nova York, outro edifício foi mantido e reutilizado seguindo essa mesma estratégia. Com
projeto do arquiteto Vincenzo Polsinelli (finalizado em 1991), uma antiga fábrica de queijos cuja fachada composta
por três arcos em ferro fundido construída em 1871 (projetado por John Weber) foi mantida e restaurada. A nova
inserção é um pouco menor que o antigo edifício, e essa separação é como um espaço intersticial entre os dois, que
permite a iluminação do espaço interno e cria um pórtico, posicionado a alguns metros da antiga fachada. Como
uma máscara, a pele de metal encobre a nova parede criada em blocos de vidro, que funciona como um pano de
fundo neutro na frente do qual a fachada trabalhada é facilmente lida (figura 23).
Essa maneira de deixar o novo flutuando dentro do antigo aumenta a percepção da relação do “contém“ e do “está
contido” que se estabelece entre os dois prédios. Nesse gesto, a cenografia urbana é mantida, uma vez que a escala
e a relação com a rua são as mesmas de quando o edifício foi construído.

Figura 23: A fachada antiga. Fonte: página Ny Curbed, 2015. A nova fachada. Fonte: BOLLACK ( 2013, p. 29).
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Internamente, a linguagem utilizada é totalmente moderna e
desencontra os antigos andares dos novos. Uma releitura dos
espaços se permite, identificando o histórico dentro do contexto
de utilização proposto pelo novo (figura 24). O arquiteto joga
com um grid, um elemento não hierárquico, contra a
rigidamente hierárquica e ordenadamente clássica fachada.
Dentro dessa nova malha interna, um vazio foi criado, para
aumentar a iluminação do prédio de forma longilínea.

Figura 24: Interior do edifício novo e a nova proposta de iluminação. Fonte: BOLLACK ( 2013, p.30).

Executado de uma maneira diferente das anteriores, a inserção ilustrada a seguir trabalha longitudinalmente a
relação novo e antigo. Situada numa fazenda no distrito de Baltimore, Maryland, essa edificação era um celeiro
originalmente. Dois colecionadores resolveram transformá-lo em um espaço em sua residência e também num local
para exposição de suas obras de arte. A arquiteta responsável pelo projeto, Barbara Wilks, alocou essas duas
funções dentro do celeiro e criou um pátio que faz a conexão entre os elementos e enfatiza a diferença entre o
espaço intimista e ortogonal da casa com a amplidão do contexto verde onde está inserida. O celeiro foi mantido
como ruína, e uma nova estrutura de metal e vidro foi inserida através dele, criando um espaço para as obras de arte
e, ao mesmo tempo, tornando-o parte da mostra (figura 25). O projeto foi realizado no ano de 2004.
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A casca antiga filtra a luz através de suas fendas, transformando a atmosfera interna de maneira diferente a cada
momento do dia. Foi reforçado o contraste das pontas deterioradas da madeira na estrutura externa com a precisa
terminação da estrutura metálica que configura a nova inserção.

Figura 25: Contraste iminente dá riqueza ao projeto. Fonte: página do escritório W Architecture, 2015.

O objeto inserido se projeta para fora da casca existente, criando um interessante espaço de entrada sob seu
volume. Certamente um edifício totalmente novo não atingiria tal grau de compatibilidade com o local, como esse,
que combina toda a carga emocional evocada pela fragilidade da preexistência. Também não teria todo o “direito” de
estar ali como o antigo que o faz há décadas.
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Parasitas
O termo parasita tem uma conotação negativa, uma vez que sua existência significa ser às custas do outro no qual
ele se aloja. Entretanto, segundo Bollack, essa relação pode ser também de simbiose, onde os dois se beneficiam. O
mesmo pode ocorrer também em intervenções arquitetônicas. O edifício original abastece o conjunto das funções
chave, como suporte estrutural, acessos, integração com o entorno. A adição promove novos espaços e também,
segundo Matthias Sauerbruch14 , faz um convite à releitura de uma situação para a qual certos usos não foram
previstos. A adição não pode sobreviver sem o suporte do edifício original, e é sempre facilmente distinguida por
seus materiais, cores e/ ou forma. Volume, posição e manipulação da escala são também fatores a serem
considerados. O edifício existente é que origina a forma no parasita e o modo de interação entre os dois, sendo
grandes as possibilidades oferecidas para colagens e justaposições sem cortes.
Historicamente esse tipo de estratégia era usada de maneira um pouco diferente do modo como é nos
dias de hoje. Atuamente são exploradas as possibilidades formais e sensoriais de distinção entre os
dois prédios. Exemplos mais antigos mostram a busca da composição que borra as diferenças entre
novo e velho. A visão era de um edifício totalmente novo que estaria incorporando o original em sua
composição. Como as composições eram baseadas em simetria, repetição, alinhamentos e hierarquias
de escala e forma , a adição era mais facilmente incorporada utilizando estas mesmas regras.
(BOLLACK, 2013, p.65. Tradução nossa).

14

Professor, arquiteto e urbanista alemão nascido em 1955 na cidade de Konstanz. Estudou arte em Berlin e arquitetura na AA em Londres.
De 1984 a 1988 foi parceiro de Rem Koolhaas no OMA.
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Um exemplo curioso é o edifício da alfândega em Boston, construído em 1849. Com a expansão do mercado e das
atividades navais, o governo americano contratou o escritório Peabody and Steams para expandi-lo, em 1915.
Considerando sua forma totalmente simétrica e sua planta cruciforme completa, qualquer tipo de adição teria o risco
de transformar o prédio em uma anomalia. A solução encontrada foi construir uma torre, no mesmo tipo de granito
que o prédio original, usando a preexistência como base (figura 26). O estilo arquitetônico é outro, mas o principal
foco é o senso de continuidade visual alcançada. Hoje o edifício é um hotel de luxo no centro da cidade.

Figura 26: Edifício original e complementado. Fonte: BOLLACK ( 2013, p. 65,67).

Já nas estratégias contemporâneas de parasitar elementos arquitetônicos, pode-se verificar a clara intenção de
chocar e de diferenciar o novo perto do antigo. Dois exemplos encontram-se na Alemanha. Um em grande escala
mostra uma estação de policiamento e de bombeiros, cujo edifício original foi construído em 1907. Parcialmente
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destruído na Segunda Guerra Mundial, em uma de suas laterais ficou exposto um corredor, com um fragmento de
base de pedra rusticada. Essa circulação existente foi utilizada para dar acesso à nova edificação. Materializada pelo
escritório Sauerbruch Hutton em 2004, a adição faz uso do edifício antigo para se articular (figura 27). Está aderida a
ele, ”como um fungo numa árvore“, coloca Hutton.

Figura 27: Fachada. Fonte: página do escritório. Lateral e corte do conjunto. Fonte: BOLLACK (2013, p. 75,76).

Já numa escala menor, a “casa mochila” foi concebida exatamente com esse conceito e fica pendurada por tiras nas
costas de um edifício. Ela aumenta em 10 metros quadrados a área do apartamento, fazendo conexão com ele
(através de uma janela), mas estando ao mesmo tempo separada dele (figura 28). Esse projeto de parasita já foi
colocado em diversos edifícios na Alemanha nas cidades de Leipzig em 2004, Colônia em 2006, Essen em 2006 e
Bamberg em 2011. Produzido pelo arquiteto Stefan Eberstadt, que coloca como uma de suas principais
características a transitoriedade, isto é, o fato de não ser obrigatoriamente permanente, a não definição de uso, pois
o espaço pode ser usado para o que for necessário e também a sensação de transgressão, quando se passa por
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uma janela e se chega a esse novo lugar (figura 29), o que o faz diferente de uma sacada usual. É, sem dúvida, algo
novo, nada óbvio, que explora os limites entre a arquitetura e a arte. É algo performático, como ele coloca, “voando
para fora da janela, lançando-se para o vazio assim como Yves Klein15 fez em 1960”.

Figura 28: Exemplo de “parasita” alocado em dois diferentes edifícios.Fonte: BOLLACK (2013, p. 93, 97).

Figura 29: Implantação, volumetria e corte. Fonte: site Convertible City, 2014.
15

Yves Klein foi um artista francês que circulou por várias manifestações artísticas: pintura, literatura, fotografia e música. Propondo novas
formas de se fazer arte, ele anunciou a pós-modernidade com alguns anos de antecedência. Saut dans le vide é o nome de uma das obras
mais conhecidas de sua curta carreira ( o “salto no vazio”).
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Diferente uso foi dado a um bunker, um resquício da segunda Guerra Mundial construído no ano de 1943 na cidade
de Viena. Ao todo existem em Viena três pares de construções dessa categoria. Este, no centro da cidade, é hoje
um aquário aberto à visitação, que funciona desde o ano de 1957. Transformou a aura negativa do lugar em algo
positivo, admirado e utilizado pela população e por visitantes. Dois volumes triangulares foram grudados ao volume
original (figura 30), dando forma a um imenso aquário. Equipamentos para a prática de escalada também foram
instalados em uma das fachadas, o que atrai inúmeros visitantes ao local.

Figura 30: Estrutura metálica aderida ao bunker transforma-o em espaço público. Fonte: fotos da autora.

O exemplar a seguir mostra o quão radical pode ser a estratégia do edifício parasita. O volume elevado do solo,
chamado de “tampo de mesa“ foi agregado à Universidade de Arte e Design de Toronto no Canadá no ano de 2004.
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Ele parece levitar a 26 metros de altura da rua, sobre o edifício existente. Sua envoltória pixelada e as doze pernas
multicoloridas o transformam num edifício ao mesmo tempo divertido e monumental frente a um entorno de baixa
volumetria e características vitorianas misturadas às modernas (figura 31).
Depois de trocar ideias com os moradores do local e
com os futuros usuários, surgiu o conceito de elevá-lo
dessa maneira, contam os arquitetos do escritório
Alsop, responsáveis pelo projeto. Eles não queriam
uma edificação que ocupasse o estacionamento nem
que bloqueasse o acesso de uma rua à outra. Como
um grande brinquedo, o edifício se conecta à escola
unicamente através de um tubo vermelho na
diagonal. A fachada em pixels não dá pistas de que
tipo de espaços se tem internamente nem de como
são os andares dentro da edificação.
Figura 31: Outro prédio “parasita”, adição na Escola de Arte e Design de Ontario.
Fonte: site Arcspace, 2015.

A relação do novo com o antigo é literalmente indescritível nesse caso, em termos arquitetônicos mais usuais.
Absolutamente questionável, a considerável "falta de contextualização" é que o torna tão perceptível e fora do senso
comum.

HETEROCRONIA NA ARQUITETURA: O PROJETO COMO VIABILIZADOR DO PATRIMÔNIO

44

PARTE 1 - HETEROCRONIA NA ARQUITETURA

Invólucros
De diferentes maneiras, um novo edifício pode envolver um antigo: sobrepondo-se a ele como uma cobertura de
proteção, abraçando-o em todo seu perímetro ou até mesmo encapsulando-o. Esta nova pele tem a intenção clara
de proteger o existente assim como modernizar o já familiar, considerando-o sempre distinto do preexistente.
Em 1546, Palladio já utilizava esse conceito, quando
projetou o invólucro que reconstituiria o Pallazzo de
la Regione em Vicenza (figura 32), hoje conhecido
como a Basílica Palladiana. Após intervenções
anteriores, o Pallazzo sofreu um colapso em uma de
suas esquinas, permanecendo assim por algumas
décadas. Palladio interviu construindo em volta do
antigo e escuro edifício um invólucro de pedra clara.

Figura 32: Envoltória da Basílica Palladiana. Fonte: Página Monumenti
Nazionali, 2015.

Esse viria a acomodar todos os irregulares alinhamentos existentes. O esquema apresenta a repetição da janela
Serlian, hoje conhecida como janela palladiana. Ela tem um arco romano central com aberturas laterais retangulares.
Desse modo, foi possível absorver as diferenças existentes, tornando as fachadas mais regulares. Por trás da tela
clara que envolve o antigo − a fachada pública −, permanece o tectônico e massivo edifício antigo internamente.
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De uma maneira mais sutil e atual, o mercado Santa Caterina em Barcelona foi reformado segundo o princípio aqui
descrito: o de envolver o antigo com o novo. Construído em 1848, foi o primeiro mercado coberto da cidade. O
projeto de Enric Miralles e Benedetta Tagliabue Arquitetos, realizado entre 1997 e 2005, buscou acrescentar o que
fosse necessário sem desmanchar praticamente nada. Uma cobertura ondulada colorida envolve o antigo edifício e o
torna perceptível já a algumas quadras de distância (figura 33). Como uma manta feita de coloridos azulejos de
Sevilha, a nova cobertura ondulada é suportada por três imensas vigas que passam em alguns momentos através
das curvas. As entradas permanecem nas antigas portas de arco das fachadas originais.

Figura 33: O novo teto que envolve e é percebido já a distância. Fonte: foto da autora . Vista frontal do invólucro. Fonte: BOLLACK ( 2013, p.132).

O avanço da cobertura protege as paredes originais sem tocá-las. O conjunto das duas (parede mais cobertura) é
que torna a solução interessante e convincente pois sua inserção no tecido denso da cidade antiga traz nova
percepção ao espaço.
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Justaposições
Em intervenções justapostas, a adição permanece próxima ao edifício original, sem entrar num diálogo óbvio com a
estrutura antiga, diz Françoise Bollack. O original permanece inteiramente legível, sem misturar fronteiras. Não há o
que ela intitula como ”chamadas e respostas”. Sua contribuição ao conjunto se dá com uma certa indiferença, uma
certa distância. A separação visual se dá pelo uso de diferentes materiais, estilos, cores e texturas contrastantes ou
uma abstração formal, o que incrementa o valor individual de cada parte.
A adição de Gunnard Asplund à corte de Göteborg, na Suécia, pode ser mencionada como um exemplo de sucesso
da estratégia de justaposição. Esse trabalho é considerado como a demonstração de que uma adição moderna a um
edifício histórico pode ser de certa forma empático a ele sem necessariamente imitá-lo. Pode ser considerado um
”parceiro discreto”. O edifício original de 1672 foi complementado em 1913. As diretrizes demonstram um meticuloso
comprometimento com duas frentes: uma que iria simplesmente adicionar o novo volume com a mesma altura do
existente com uma repetição modular, e outra que usaria o desenho da fachada original como geradora da ordem da
nova. A nova ala está próxima da original e separada dela por meio de um leve desnível que permite o delineamento
claro das bordas de cada uma delas.
Gunnar Asplund estabelece certas relações próprias de uma ”lógica formal integradora” entre o edifício e a
ampliação que projeta (figura 34), o que pode ser considerado como um antecedente às atuais inquietudes sobre
diálogo entre novo e preexistência, segundo Francisco de Gracia. Convém também lembrar que, conforme explica
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esse autor, os próprios representantes da Prefeitura condicionaram o projeto a favor do respeito pelo edifício
existente e a busca por uma chamada acomodação visual entre as duas peças arquitetônicas (figura 35).

Figura 34: Fachadas externa e interna. Fonte: Global Britanica, 2015.

Figura 35: Planta, fachadas e corte ilustrando a nova adição junto ao antigo edifício. Fonte: Página Pinterest, 2015.
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Em 1996, um incêndio devastou os edifícios que abrigavam a escola de arquitetura Pratt Institute em Nova York. A
parte que mais sofreu foi a do meio, que interligava as alas norte e sul. A intervenção projetada por Steven Holl em
2005 reestabelece essa conexão (figura 36) e cria tanto estúdios adicionais como espaços para exibições e
auditório.

Figura 36: Justaposição. Fonte:página do Instituto, 2015. As vigas indicam o nível dos andares nos edifícios antigos. Fonte: BOLLACK ( 2013, p.155).

Os dois edifícios têm construção em tijolos escuros, foram executados, porém, com dezoito anos de diferença. Seus
níveis nos andares não se alinham. O novo projeto teve de gerar uma conexão interna funcional entre os dois, ao
mesmo tempo em que reconhece seus valores arquitetônicos individuais. A solução proposta funciona como um
”hífen”, que, um pouco recuado do alinhamento da rua, cria um espaço aberto, ao ar livre. Esse ato expõe as laterais
dos edifícios como parte importante no hall de entrada do conjunto. A moldura metálica vermelha repete a cor dos
tijolos e emoldura o vidro que compõe os panos de fechamento de uma forma bastante neutra. O arquiteto Steven
Holl considera essa dissonância entre os andares como gerador do design: o fator limitante é o que impulsiona a
criatividade.
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O resultado é composto pelas linhas do perfil metálico horizontais, que costuram os dois edifícios, dando ênfase à
entrada (figura 37), enquanto o vidro justapõe uma área iluminada suave frente às paredes escuras dos prédios
históricos.

Figura 37: Detalhes da inserção. Fonte: BOLLACK (2013, p.132).

Prolongar um edifício no sentido vertical é uma tarefa difícil, ainda mais quando o tempo separa a construção original
de sua ampliação, segundo os arquitetos responsáveis pela ampliação da Escola de Artes Visuais de Lima, no Peru.
A estratégia utilizada por eles foi integrar os distintos ”tempos de vida” criando uma nova unidade, com as duas
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partes justapostas. Partindo de uma análise das premissas utilizadas pelos arquitetos precedentes, eles projetaram
uma ampliação que se relaciona com a antiga edificação sem imitá-la, mantendo o protagonismo da parte original.
Ela foi concebida pelo escritório Barkley e Crousse no ano de 2012, como um volume massivo, com dois
pavimentos, que dão, entretanto, a ilusão de ser uma só. O projeto da ampliação opera com uma escala inversa: no
lugar de monumentalizar a escala, ela é diminuída com uma tripartição de níveis para não competir com o
protagonismo da fachada preexistente (figura 38).
A escolha foi uma estrutura leve metálica, objetivando otimizar o curto espaço de tempo disponível para a obra e
também dar leveza à nova parte construída de modo que ”a edificação original não se veja esmagada por um peso
visual adicionado” (Barclay e Crousse Architecture, Summa+135, p. 101). A fachada de placas de cristais
temperados fixos possui um ritmo ininterrupto mas aleatório, alternado com grades de ventilação.

Figura 38: Fachada e interior da edificação. Fonte:página da revista Summamas, 2014.

Na parte interna, passarelas metálicas funcionam como espaços de transição. São como jardins suspensos, locais
de encontro e contemplação, assim como atendem às normas de evacuação exigidas para o local.
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Trama
A intervenção na categoria trama, como coloca a autora do livro Old buildings new forms (2013), Françoise Bollack, é
um trabalho complexo onde o arquiteto tece um novo trabalho dentro e fora do ”tecido” do edifício existente.
Normalmente os limites ou as costuras entre preexistente e novo não são imediatamente aparentes ou não formam
um padrão reconhecível. O processo envolve o manuseio de partes existentes, deixando algumas delas intactas,
trazendo outras para primeiro plano, e até mesmo removendo algumas enquanto trabalha a nova edificação no
tecido existente. É impossível ter uma imagem em separado no que é novo ou do que era antigo, pois eles se
tornam uma coisa única.
Um exemplo dessa estratégia é a reconstrução pós-segunda Guerra que foi feita da Alte Pinakothek em Munique.
Fortemente danificada, havia grandes dúvidas sobre sua permanência e reconstrução ou sua demolição.
Praticamente apenas as paredes externas estavam de pé e, em uma das fachadas, faltava um pedaço desta. Ela
estava em duas partes. Decidida sua permanência, um primeiro ato foi estabilizar a ruína. Hans Döllgast foi
responsável pela reconstrução de 1952 a 1957. Sua linha de ação era repor as partes faltantes, sem nunca
reproduzi-las, respeitando as linhas principais da edificação antiga (figura 39). Ele emendou paredes usando tijolos
da própria ruína, mas não refez os elaborados trabalhos em pedra. Foi ousado trocando a entrada principal de lugar,
adequando a edificação às necessidades do momento, mas sempre com o intuito de simplificar e construir um
contraponto à arquitetura ornamentada original através dessa costura dos novos elementos com a antiga urdidura. A
grande fenda que existia na fachada sul mostra claramente o conceito.
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A cobertura criada de um telhado duplo alcança o edifício na sua largura leste-oeste e é apoiada em delgadas
colunas de aço, alocadas fora do corpo principal. A Pinacoteca sobreviveu como museu, e o mais importante, ela
própria é testemunho da história acontecida e dos passos que foram dados para se chegar onde chegou – inteira
novamente. O uso inteligente do material existente é muito importante e, se um edifício já existe, por que não
reutilizá-lo? Por que não adaptá-lo? Por que não torná-lo útil novamente?

Figura 39: Fachada sul, “costura” do novo com o antigo. Fonte: site da cidade de Munique. 2014.

As novas propostas para reuso de edifícios podem e devem ser liberadas da expectativa limitante que
significam a tradição no modo de atuação e as respostas padrão normalmente usadas. Usando
diferentes métodos se criam novos contextos nos quais os trabalhos são criados. Eles incluem
memória, mas não a memória que coleta cotações estilísticas, mas uma memória mais profunda, que
inclui o modesto e o mundano, dando ao arquiteto liberdade para manufaturar novas formas,
realidades fragmentadas que não são “formas” no seu significado usual, mas transformadas em
entidades que reconfiguram nossa atitude frente ao tempo e ao mundo construído (BOLLACK,2013,
p.11) Tradução nossa.

O Mill City Museum na cidade de Minneapolis ocupa as ruínas do Moinho Gold Medal Flour, nas margens do rio
Mississipi. Projetado em 1874 e reconstruído após um incêndio, chegou a ser o maior moinho de farinha do mundo.
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Após seu fechamento em 1965, quando o moinho não mais precisava da água para se movimentar, ficou 26 anos
vazio. Em 1991, queimou em um grande incêndio e foi abandonado até 1994, quando a municipalidade resolveu
retomar o desenvolvimento na região. Novos elementos arquitetônicos e a ruína, então estabilizada, se juntaram
numa forma rica, desenhada em camadas (figura 40). O projeto é dos arquitetos Meyer, Scherer e Rockcastle,
realizado no ano de 2003.

Figura 40: Vista geral e parede adesivada . Fonte: site do Museu., 2014. Cenário para eventos da comunidade Fonte: Tecnot, 2014.

Mas como projetar um edifício que reúna partes díspares de fragmentos? O que deveria ficar e o que deveria ser
retirado? Os silos de grãos sobreviveram ao incêndio, mas a frente da edificação, que dava para o rio ficou muito
danificada. Apenas a alvenaria do perímetro era visível, e as fundações das turbinas movidas a água restavam no
local. Algumas partes da indústria, estruturas de janelas e dutos metálicos faziam parte do legado.
Segundo os autores do projeto, a estratégia foi um levantamento tridimensional de tudo o que restava, para que isto
fizesse parte do projeto. Preservando a força dos vazios da ruína e construindo o novo numa atitude piranesiana de
aceitação não premeditada do antigo (BOLLACK, 2013).
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O moinho era acessado por estrada de ferro, mas agora o acesso peatonal era a grande demanda. Novas entradas
foram pensadas, e essa permeabilidade tornou o lugar um espaço público urbano, integrado à vida da nova área
residencial revitalizada.
Como maior desafio estava a fachada frente ao rio, na qual foi construída uma parede de vidro, não como um plano
apenas, mas como parte de uma fachada multicamadas, que começava com a parede em ruínas. O elemento mais
interno das camadas é uma curtain wall adesivada com imagens do maquinário do moinho, evocando outro tipo de
memórias. O projeto mostra o grande significado e o potencial do ”incompleto”, trazendo beleza e valor a partir das
suas atuais condições.
Maneiras diversas, porém criativas, podem solucionar os impasses no tratamento do patrimônio histórico
arquitetônico de uma cidade. Justamente nessa questão contribui Montaner quando diz que, " a “colagem não é um
mecanismo meramente visual, mas sim uma técnica ou estratégia formal contendo raízes baseadas no agrupamento
de peças heterogêneas que conformam um novo objeto" (MONTANER, apud MEIRA, 2008, p.70). Também SoláMorales corrobora com esta concepção, afirmando que a colagem pode ser considerada como uma fotomontagem
em que fragmentos autônomos produzem um significado novo e independente na arquitetura "e ao confrontar
estruturas antigas e novas encontra a base e a forma nas quais o passado e o presente se reconhecem"
( MORALES apud MEIRA, 2008, p.70).
Podemos considerar extremamente pertinente a colocação de Françoise Choay (2006) quando define em três itens a
luta pela defesa de nossa memória e consequentemente de nossa identidade. Esses itens são a mais perfeita
combinação de prioridades numa ordem cronológica efetiva. Em primeiro lugar, precisamos de educação e da
formação – aquisição de um saber histórico. Em seguida, a utilização ética de nossas heranças edificadas – dotando
esses lugares de novos usos adaptados à demanda contemporânea, associando o respeito ao passado à aplicação
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de tecnologias de construção de ponta. E por último, a participação coletiva na produção de um patrimônio vivo – as
esferas pública e privada, juntamente com as associações de moradores precisam trabalhar juntas para a solução
das problemáticas patrimoniais.
Realmente não há como preservar sem educar, não há como preservar tendo em mente uma ideia de conservação
intransigente. Por fim, a dinâmica do uso é que comprovará o sucesso da permanência do patrimônio como um
verdadeiro lugar. Preservar é combinar as possibilidades, conceber espaços múltiplos de várias dimensões sociais e
funcionais que atendam às necessidades da época em que se encontram. Para isso, um projeto arquitetônico que
atenda a essas premissas é fundamental e também heterocrônico.
Exemplos de heterocronia são encontrados em muitos lugares fora do Brasil, mas também aqui em nossa tão
recente história do patrimônio. Ilustrando um caso desses, pode-se mencionar o Museu Rodin na Bahia. Em 09 de
junho de 1986, o tombamento da Villa ou Palacete Catharino foi proposto pelo antropólogo Thales de Azevedo e
aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura, tornando-se o primeiro imóvel de estilo eclético tombado pelo Instituto
do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC). Está situado no bairro da Graça, na cidade de Salvador, tendo
sido construído em 1912 pelo arquiteto Rossi Baptista. Com o novo uso proposto, o Palacete recebeu um grande
projeto de restauração e adaptação.
Com redimensionamento de alguns espaços internos e recuperação de todos os seus elementos estruturais e
decorativos. Adaptou-se à mansão um anexo, de traços arquitetônicos modernos, projetado pelos arquitetos Marcelo
Ferraz e Francisco Fanucci, do escritório Brasil Arquitetura, que passou a ser chamado de Sala Contemporânea,
destinada a abrigar exposições temporárias (figura 41). O projeto do novo edifício, finalizado em 2005 representa o
equilíbrio entre as limitações do local e as premissas colocadas: não interferir nas árvores do jardim, respeitar a
escala do edifício histórico, afirmar a contemporaneidade do novo bloco e criar soluções físicas de continuidade e
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fluidez para o conjunto. O resultado pode ser lido como uma situação de confronto e entendimento entre dois
momentos históricos claramente lançados. A principal solução de continuidade do conjunto é representada por uma
passarela de concreto protendido sem pilares de apoio, com 3m de altura.

Figura 41: Museu Rodin na Bahia. Fonte: site do escritório Brasil Arquitetura, 2015. Maquete. Fonte: FANUCCI ( 2005, p.99).

Todos os exemplos trazidos neste capítulo demonstram a preocupação com as perdas irreversíveis de caráter
cultural, social e mesmo econômico provocadas pela falta de um projeto que resolva as situações de instabilidade
com relação ao patrimônio arquitetônico. Em sua maioria, seguem as premissas da Carta de Varsóvia, uma Carta
Internacional para a Salvaguarda das Cidades Históricas (1986), que complementa a Carta Internacional Sobre a
Conservação e Restauro dos Monumentos e Sítios (Veneza, 1964). Como nela está descrito “Esta carta define os
princípios e os objetivos, os métodos e os instrumentos de ação adequada para salvaguardar a qualidade das
cidades históricas, favorecer a harmonia da vida individual e social e perpetuar o conjunto dos bens, mesmo
modestos, que constituem a memória da humanidade".
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O comprometimento que envolve a ação de concretizar uma forma arquitetônica onde já existe uma organização
prévia criada pelo homem é tarefa das mais importantes executadas pelos arquitetos. Essa ação pressupõe definir
uma forma em um lugar que já tem forma, e isso envolve inevitavelmente uma modificação do locus. Ainda segundo
Francisco de Gracia, recuperar a cidade toda pode não ser possível, mas algumas partes mais significativas podem
reforçar sua condição de lugares para a sua fruição estético-artística.
Porto Alegre já passou por várias etapas urbanísticas em seu desenvolvimento, com diferentes Planos Diretores,
cujas diretrizes modificaram, e muito, a cidade. Desde alturas permitidas até alinhamentos e afastamentos, o
desenho da cidade foi sendo construído diferentemente em cada etapa. A Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural
– EPAHC – foi criada pela Portaria nº 45, de 12 de maio de 1981, com o objetivo de gerir os bens culturais de
propriedade do Município. Com o passar dos anos, suas atribuições foram-se ampliando e diversificando. Desde
1985, faz parte da Secretaria Municipal da Cultura, estando vinculada à Coordenação da Memória Cultural. Sua
sede localiza-se na avenida Bento Gonçalves nº 1129, bairro Santo Antônio, junto ao Arquivo Histórico.
A EPAHC é responsável por analisar projetos e obras de restauração em prédios públicos municipais tombados e de
interesse para preservação. É para a EPAHC que são encaminhados os pedidos de tombamento de bens culturais e
de espaços significativos da cidade. A Equipe estabelece as diretrizes, assessora e analisa a viabilidade dos projetos
relativos a edificações listadas para preservação pelo Plano Diretor. Além disso, desenvolve estudos para instituição
e proteção de lugares e áreas especiais de interesse cultural na cidade. É quem faz o inventário dos bens imóveis de
Porto Alegre, um levantamento de caráter permanente que mantém atualizado o conhecimento sobre as edificações
de interesse para preservação. Os projetos e os estudos de viabilidade urbanística, após serem analisados pela
EPAHC, são encaminhados ao Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural: o COMPAHC.
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Na sua trajetória no campo do patrimônio, Porto Alegre tem casos bastante conhecidos que marcam essa dialética
situação de reuso do patrimônio, com ênfase na sua viabilidade econômica. Podemos citar como dois dos mais
emblemáticos exemplos: o Distrito Comercial Navegantes e o Centro Comercial Nova Olaria.
O DC Navegantes como é chamado, fica localizado no IV Distrito, antiga zona industrial de Porto Alegre. Projeto de
Adriana Hofmeister Fleck, Rosane Bauer e João Carlos Gaiger Filho, foi implantado no ano de 1994. Fez reuso das
edificações da extinta indústria têxtil Renner e também foram construídos novos edifícios para gerar o espaço
necessário para a implantação do Centro Comercial (figura 42).
Foi o primeiro Shopping Center de Porto Alegre a se instalar em edificações já existentes buscando sua revitalização
arquitetônica. Em pesquisa realizada por Lineu Castello, ele comprova que “A despeito de grande declínio de
algumas áreas e do grande número de edificações vazias, o poder visual de alguns elementos desta paisagem
industrial persiste vívido na memória da maioria dos residentes que permanecem no local. A percepção que
prevalece nos residentes é uma coletânea de imagens razoavelmente homogênea, do tempo em que a área tinha
sua produção industrial a pleno” (Lineu Castello em Del Rio, Vicente, 2008, p.189. Tradução nossa).
Esse projeto lançou um novo conceito de shopping na cidade, com
uma dimensão urbana até então desconhecida para a cidade,
mantendo a imagem industrial dominante na área. Uma rua foi fechada
e transformada em calçadão, como uma extensão do shopping e
utilizada para os mais diferentes eventos culturais.

Figura 42: Entrada do Shopping DC Navegantes. Fonte: Site do Shopping, 2015.
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Ainda segundo Castello, em seu capítulo no livro Desenho urbano
contemporâneo no Brasil (2013), surge seguindo a mesma abordagem e
mais ou menos a mesma época (1995), outro espaço ligado à memória
cultural de Porto Alegre. O Centro Comercial Nova Olaria (figura 43) que
é mais um caso de reuso do patrimônio com sucesso na cidade. Ele foi
projetado pelo escritório Moojen & Marques Arquitetos Associados.

Figura 43: Centro Comercial Nova Olaria em Porto Alegre Fonte: Página do escritório MOOMAA,2015.

Segundo Fábio Bortoli em sua dissertação de Mestrado intitulada O Shopping Center em Porto Alegre (PROPAR,
2006) , o shopping Nova Olaria se beneficiou do comércio tradicional e consolidado do bairro nas ruas Lima e Silva e
José do Patrocínio. Mesmo sem grande valor arquitetônico, as edificações existentes foram reutilizadas por
configurarem uma implantação interessante, que favorecia a criação de uma espécie de rua e praça interna no
quarteirão. Este conjunto de edificações acomoda lojas, restaurantes, cafés e cinema, com um desenho bem
conectado com a escala da rua e integrado com o contexto que o circunda. É um ponto focal dentro de um já
existente bairro conhecidamente boêmio na cidade.
A seguir serão expostos três casos na cidade de Porto Alegre, seguindo as seguintes premissas: casos recentes, a
partir do ano 2000, cujo mote principal do reuso foi a permanência do patrimônio através de projetos de arquitetura
que os viabilizaram economicamente. Cada caso em uma diferente escala – pequena, média e grande – e, por
último, um caso não concretizado, um trabalho final de graduação.
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CASO 1
PEQUENO PORTE – SEDE DE EMPRESA
A CASA LUTZENBERGER

Figura 44: Casa Lutzenberger reaberta como sede da empresa Vida. Fonte: site Arcoweb, 2014.
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O arquiteto

16

Engenheiro, arquiteto e artista plástico Joseph Seraph Franz Lutzenberger, natural da Baviera, Alemanha, imigrou
para o Brasil com 38 anos, no ano de 1920. Em 1926, instalado em Porto Alegre e atuando junto à construtora Weis
& Cia., casou-se com Emma Kroeff, com quem teve os filhos Maria Magdalena, Rose Maria e José Antônio. Além da
arquitetura, dedicou-se também à vida acadêmica no então Instituto de Belas Artes da UFRGS, como professor de
Geometria Descritiva, Perspectiva e Sombras, a
partir de 1938. Seus trabalhos artísticos – alguns
em exibição na casa — retratam o cotidiano dos
cidadãos porto-alegrenses do início do século XX e
do gaúcho tradicional (figura 45).

Figura 45: Gordona na janela – aquarela, 19x9cm e Gaúcho no temporal a cavalo. Aquarela, 16 x 23 cm. Fonte: Página de Lutzenberger, 2014.
16

José Lutzenberger assinava seus trabalhos com esta marca: um jota e um ele entrelaçados, as iniciais de seu nome.
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As suas obras
Além da própria residência, projetou e construiu na cidade de Porto Alegre importantes obras como a Igreja São
José, o Palácio do Comércio e o Orfanato Pão dos Pobres (figura 46).

Figura 46: Obras do arquiteto Lutzenberger na cidade de Porto Alegre. Fontes: site Playgroundrs, 2015 e site Memopoa, 2015.

Outra obra sua importante no cenário de patrimônio arquitetônico de Porto Alegre é o Edifício Vila Flores, um edifício
de “casas de aluguel“, que é hoje objeto de uma intervenção coletiva bastante celebrada e participativa.
Ele está localizado no antigo distrito industrial em Porto Alegre, chamado IV Distrito e está sendo reabilitado por um
grupo de jovens arquitetos, designers e outros profissionais cujo interesse em comum é a economia criativa. Outros
imóveis do bairro também estão sendo ocupados para esses fins, dando origem ao então chamado Distrito Cultural
dentro do IV Distrito (figura 46).
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Figura 47: Desenho do arquiteto para o projeto Vila Flores. Fonte:site VIla Flores, 2014.. Matéria sobre o Vila Flores e o novo Distrito Cultural da cidade.
Fonte: Página do Jornal Zero Hora, 2015..

A casa da família Lutzenberger
O arquiteto Josef Lutzenberger projetou e construiu a casa de sua família no ano de 1932. Localizada na rua Jacinto
Gomes número 39, no bairro Santana na cidade de Porto Alegre, abrigou durante 80 anos três gerações da família
(figura 48). Ao falecer, em 1952, a casa passou para seu filho, o internacionalmente renomado ambientalista José
Lutzenberger, pioneiro no Brasil no movimento ecológico e criador da Fundação Gaia e da empresa Vida. José
Lutzenberger residiu no casarão até sua morte, em 2002. Depois disso, ele permaneceu desocupado por oito anos,
período em que necessitou de reformas estruturais. O pedido de tombamento do imóvel – hoje totalmente
restaurado e aberto para visitação – partiu das filhas do último Lutzenberger. A Casa Lutzenberger abriga a sede da
empresa Vida, criada pelo ambientalista em 1979. A casa foi tombada como patrimônio em 26 de abril de 2011.
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Figura 48: Inserção da casa no tecido residencial do bairro Santana. Fonte: Google Earth, 2015. Casa da família Lutzenberger, anos 80 Fonte: página dos
Caminhos dos Museus, 2015.

Originalmente, o arquiteto utilizava as duas salas do térreo como escritório. Um galpão nos fundos era usado para
guardar material de construção. Lutzenberger pretendia erguer um prédio comercial na faixa de terreno ao lado da
residência, o que nunca ocorreu. Exatamente nessa área, em que existia uma fachada cega, foi construído o bloco
de ampliação lateral.
A construção original da casa possuía 366,05m2, somando o volume principal e o anexo nos fundos. Depois da
intervenção, que incluiu obras de restauração, recuperação e ampliação lateral de 98,35m2, o conjunto passou a
464,40m2. Funcionalmente, explica o arquiteto Flávio Kiefer, autor do projeto, não há distinção entre as partes
antigas e a nova: trata-se de um prédio único, no qual o programa é hierarquizado de acordo com os pavimentos.
A casa sempre pertenceu à família. Seu último morador foi o filho de Josef, o ecologista José Antônio Lutzenberger,
que se notabilizou pela luta ecológica, principalmente relacionada à agricultura. Seu legado inclui a empresa Vida
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Desenvolvimento Ecológico e a Fundação Gaia, que promovem o desenvolvimento sustentável de base com uma
nova ética ecológica. Com a morte de José Antônio em 2002, o imóvel continuou mobiliado, mas sem moradores.
A família tinha a preocupação de dar um uso digno à edificação, quando surgiu a proposta de a empresa Vida
restaurá-la e transferir para lá a sua sede. Para isso, foi necessário fazer algumas modificações radicais e ampliar a
área construída (figura 49), sempre com a ideia de preservar e valorizar o legado histórico e arquitetônico.

Figura 49: Fachada Nordeste e plantas baixas mostram a área da ampliação. Fonte: Kiefer, 2015.
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Kiefer explica que a existência de uma empena cega não
combinava com a tipologia arquitetônica do edifício existente,
por sua época e por seu arquiteto. Ela veio, assim, de encontro
à necessidade de se ampliar a área útil da casa, em função do
programa de necessidades da empresa e da instalação de um
elevador, para atender à acessibilidade universal (figura 50).
Para a nova construção lateral, foi utilizado Aço Corten nos
pilares e comum nas vigas não aparentes, alvenaria de pedra,
laje pré-fabricada e laje de concreto aparente. As lajes apoiamse em um dos lados na própria alvenaria antiga, onde foi feito
um rasgo para encaixar uma viga de aço (figura 51). Os
demais apoios são sobre fundação direta.

Figura 50: Plantas baixas mostrando a nova utilização dos ambientes
e a área nova construída. Fonte: Kiefer Arquitetos.
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Figura 51: Detalhes do pilar em Aço Corten na fachada. Fonte: Fotos da autora.

Ao falar de intervenções arquitetônicas em âmbitos espaciais construídos, Francisco de Gracia enuncia alguns
princípios fundamentais para estabelecer bases operativas para a composição e para o desenho delas. A relação
primária em termos tipológicos entre a forma existente (A) reconhecível por seus limites e uma nova adição formal
(B) responde a uma destas três possibilidades: inclusão, interseção e exclusão (figura 52).

Figura 52: Figura ilustrativa referente composição entre dois edifícios.
Fonte: GRACIA( 2001, p.187).

A relação de inclusão supõe que o elemento B, como forma espacial, compartilhe todos seus pontos com a forma A.
A relação de interseção se manifesta quando o elemento A inicial recebe o B como elemento modificador de seus
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próprios limites. Ambos compartilham uma porção de si mesmos, ou seja, têm um conjunto de pontos em comum
(figura 53). Esse é o caso da casa Lutzenberger.
A relação de exclusão supõe a inexistência de pontos em comum entre os elementos A e B: são dois conjuntos
separados em termos topológicos. Nesse caso, para se constituir em uma forma integrada, se necessita de um
elemento de conexão. Portanto, quando se trabalha com formas que não compartilham pontos no espaço, deverão
acontecer ligações físicas, para as quais existem diversas formas conectoras.

Figura 53: Cortes mostrando a ampliação com relação ao volume existente e seus pontos de conexão. Fonte: Kiefer Arquitetos, 2015.

HETEROCRONIA NA ARQUITETURA: O PROJETO COMO VIABILIZADOR DO PATRIMÔNIO

70

PARTE 2 - REUSO DO PATRIMÔNIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE

Figura 54: Cortes. Fonte: Kiefer Arquitetos, 2015.

Na casa antiga, a estrutura de madeira do telhado, que estava danificada por cupins, foi trocada peça por peça para
não perder a forma original. O entrepiso de madeira (figura 54) entre o primeiro e o segundo andares – cujo oco era
preenchido com barro para isolamento acústico – foi substituído por uma laje, sob a qual foi restaurado o forro (figura
55).
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Figura 55: Detalhes mantidos para mostrar o entrepisos original. Fonte: fotos da autora.

O espaço que surgiu entre o forro e a laje foi aproveitado para a
instalação de tubulação necessária aos aparelhos de ar condicionado. Na
zona dos evaporadores, no primeiro andar, criou-se um forro rebaixado
de gesso acartonado, sobre o forro de madeira original, por razão da
altura desses aparelhos (figura 56).

Figura 56: Detalhe do forro de gesso criado para instalação do ar condicionado. Fonte: foto da autora.
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No pavimento acima, o sótão ofereceu o local necessário para as instalações. Entre o térreo e o primeiro andar já
havia uma laje, e o vão entre ela e o assoalho acima foi utilizado para distribuição das redes de infraestrutura.
No anexo, localizado no fundo do terreno, foi preservado o volume original da construção e mantida a estrutura do
telhado, que se apoiava nas alvenarias. Os apoios foram substituídos por um pilar (em “L”, igual ao da fachada da
parte nova da casa) e grandes vigas de Aço Cortén, que se apoiam nas alvenarias de pedra. Esse espaço coberto
serve de estacionamento e para abrigar atividades de lazer da empresa. Mais ao fundo, foi demolida uma ampliação
do antigo galpão e criado um volume de concreto aparente, que se projeta levemente sobre o jardim tombado e onde
ficam os sanitários e os arquivos. Lutzenberger criou nesse espaço um jardim orgânico e densamente verde, que se
tornou uma referência para o bairro (figura 57).

Figura 57: Planta baixa da área posterior do terreno. Fonte: Kiefer Arquitetos, 2015. Detalhes do anexo e do jardim. Fonte: fotos da autora.
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Com a nova configuração, a casa possui no térreo um pequeno auditório com recepção, café e sanitário, com
entrada independente direto pela antiga porta da residência. Esse espaço foi pensado para pequenos eventos que
possam acontecer sem depender do horário de funcionamento da empresa.
No mesmo pavimento, estão o Espaço Lutzenberger,
voltado à memória do ecologista e um pequeno estar em
nível mais baixo, com uma grande abertura para o jardim
tombado, que externamente faz a ligação com o anexo e
serve para lazer e descanso dos funcionários (figura 58).
Os pavimentos superiores abrigam os escritórios da
empresa Vida.

Figura 58: Interior integrado dom o jardim. Fonte: fotos da autora.

A obra desenvolvida pelo arquiteto Flávio Kiefer foi concluída em 2012 e teve a participação do engenheiro e
consultor de restauração das fachadas Fernando A. Piazza Recena.
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Figura 59: Detalhe da esquadria na quina da parte nova da casa. Fonte: Fotos da autora.

A análise das estratégias de projeto conclui que ele se enquadraria, segundo de Gracia, em um dos primeiros níveis
de intervenção: a modificação circunscrita. Nesse tipo de operação, a intervenção se explica e se resume ao edifício
como realidade individual. A modificação se circunscreve ao edifício original em termos de particularidade objetual,
que aceita os limites volumétricos de partida determinados pela preexistência. Expressa-se, dessa forma, quando
obedece ao edifício existente (figura 59), devendo falar ou transmitir algo sobre ele. É uma manipulação do edifício
existente que entra em regeneração, que cresce ou se modifica, podendo conter um amplo espectro de
possibilidades – desde a total restauração até a ampliação moderada, passando pela transformação também da sua
estrutura interna para poder atender aos novos usos e às necessidades.
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Não mascarando as expectativas
projetuais

que

se

enquadram

nesse nível de intervenção, devese ter ciência de que, em termos
gestálticos, a nova adição formal
fica integrada ou, no mínimo, tem
caráter secundário com relação à
forma

inicial

características
também:

a

(figura

60).

São

observáveis
repercussão

no

entorno, que é leve, e o sólido do
edifício, que prevalece ao volume
da intervenção.

Figura 60: Fachada Sudoeste e a subordinação ao volume original. Fonte: Kiefer Arquitetos, 2015.

Com relação aos materiais, especificamente sobre o uso dos blocos de pedra grés (figura 61), pode-se destacar que,
além da busca de um material local, pertencente à história da arquitetura do lugar, é clara a relação mimética com a
materialidade do edifício preexistente, característica também considerada como dentro dos primeiros níveis de
intervenção (figura 62).
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Figura 61: Detalhe da lateral da casa Lutzenberger. Fonte: Página Defender, 2015. Fachada Noroeste. Fonte: Kiefer Arquitetos, 2015.
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Figura 62: Relação mimética entre a pedra grés rosa e a edificação original. Fonte: Fotos da autora.

Os interiores
”O maior desafio deste projeto de interiores foi trabalhar com uma casa cheia de personalidade e que atravessou
três fases bem distintas durante os seus 80 anos de existência”, dizem as responsáveis pelo projeto de interiores, a
arquiteta Viviane Maglia e a engenheira e designer Lisiane Scardoelli.
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Pode-se observar a grande preocupação em integrar o extenso programa de necessidades da empresa sem
descaracterizar a casa. A sustentabilidade também foi componente fundamental em muitas das decisões do projeto
de interiores, tanto na busca de fornecedores de mobiliário certificados, quanto na restauração de móveis e objetos
antigos pertencentes à família, sempre respeitando seus aspectos originais.

O uso de mobiliário em cores claras e linguagem contemporânea (figura 63)
teve a intenção de atender às necessidades pragmáticas do programa
destacando-se – sem entrar em conflito – com a arquitetura e o mobiliário
originais.

O uso pontual da cor verde tem a intenção de lembrar a razão de ser da
empresa e as preocupações de seu fundador com a natureza e a ecologia
sustentável, numa referência também à vegetação exuberante do pátio,
plantada pelo próprio Lutzenberger.

Figura 63: Interiores com mobiliário neutro e pontos de verde. Fonte: foto da autora.

O respeito à memória e história da casa e seus personagens principais foi uma preocupação constante e orientou as
soluções de projeto. Trabalhar na ”casa Lutz”, como ficou carinhosamente conhecida por todos os envolvidos no
projeto, é hoje motivo de orgulho para os colaboradores. A imagem da empresa perante seus clientes e a sociedade
em geral ficou extremamente valorizada após a revitalização da casa e a instalação dos escritórios da empresa. O
aumento de seu prestígio promoveu a valorização de seu trabalho, incrementando seus negócios e
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consequentemente o valor da empresa como um todo, o que vem ao encontro das nossas primeiras inquietações e
hipóteses de que o projeto de arquitetura tem como viabilizar economicamente a permanência do patrimônio.
Segundo Jorge Figueira, em matéria para a revista AU (número 225 de dezembro de 2012), nesse projeto, a equipe
enfrentou um quadro de grande singularidade, acrescido da arquitetura muito particular do edifício, eclético, que
poderia ser definido até mesmo como art noveau com referência a um nacionalismo centro-europeu. A integração da
presença rústica, vernacularizante, com temas eruditos da arquitetura doméstica como a bay-window define uma
hibridez muito particular. Essa complexa sinalética formal, mesmo num edifício de pequena dimensão, cria uma
arquitetura cifrada, que não torna fácil a intervenção.

Flávio Kiefer entende muito bem a dificuldade do diálogo que tem de empreender. No volume
necessário que amplia a Casa Lutzenberger, esboça uma resposta igualmente híbrida e instigante:
com uma matriz neoplástica de tensão entre planos, sucedem-se texturas e brilhos de materiais
dissonantes em um efeito expressionista que se acrescenta à rusticidade do edifício preexistente.
Flávio Kiefer não cede a uma Carta de Veneza que levaria à demarcação higiênica entre o novo e o
antigo. Nem introduz uma lógica modernista para exacerbar uma exemplaridade formal em
detrimento da vernacularidade do edifício-mãe. Ensaia, com todos os riscos inerentes, uma hibridez
representativa da história passada e do tempo presente. Não é passivo nem é ostensivo neste modo.
Antes cumpre a função que penso que é hoje acometida ao arquiteto neste tipo de intervenção: a de
recriar um layer temporal, que não tem de necessariamente moralizar ou denunciar o tempo
preexistente ou demonstrar um virtuosismo do presente (FIGUEIRA, 2012, p.62).
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Figura 64: Interiores mesclam os objetos antigos com a iluminação atual, sendo presente a homenagem ao arquiteto e a seu filho. Fonte: fotos da autora.

Na requalificação de um edifício para o uso, ele deve ser submetido a estratégias que envolvam diferentes
componentes. Não se trata de apenas reformatar o interior ou de impor uma nova funcionalidade (figura 64). Na casa
Lutzenberger, o que se vê é o entendimento da lógica do edifício revista e otimizada dentro dos parâmetros
necessários para atender a essa nova função. As paredes existentes que tiveram de ser removidas ou recortadas,
deixaram suas marcas no piso e nos tijolos aparentes. As paredes que eventualmente tiveram de ser construídas,
foram feitas em vidro; portanto, sem prejudicar a visibilidade e a noção espacial original dos ambientes da casa
(figura 65).
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Figura 65: Paredes internas recortadas mostram suas entranhas e as construídas são transparentes. Fonte: fotos da autora.

Na reforma de edifícios existentes, reforça-se a noção de que ”cada caso é um caso”. Quando se trata de
patrimônio, as especificidades são mais evidentes ainda. As certezas programáticas e disciplinares não se aplicam
diretamente na resolução dos confrontos. De certa maneira, as propostas para os casos de reuso do patrimônio
devem envolver uma espécie de interpretação contemporânea dos temas do edifício preexistente em conjunto com o
programa de necessidades atual. Observa-se também, no caso ampliação da casa Lutzenberger, a mistura do algo
de vernacular na cantaria de pedra grés com a experiência brasileira, no século XX do concreto aparente. Também a
implantação do necessário elevador é feita com elegância num volume que remete para a marcação vertical da
casa. Essa heterocronia nítida é resultante da real necessidade atual versus a responsabilidade com a preexistência.
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O Jardim
José Lutzenberger realizou um conjunto de experiências ecológicas no jardim dos fundos da casa que lhe dá ainda
outra incidência e valor patrimonial. No interior do lote, a arquitetura cria um diálogo aberto com as espécies vegetais
cuidadas por José Lutzenberger e que deram ainda maior notoriedade à casa (figura 66). É um lugar que cria um
microclima excepcional, nem parece estar no centro de uma grande cidade. Por sua qualidade, diversidade e idade,
até mesmo o jardim foi tombado como patrimônio natural. As intervenções foram tratadas como mais uma camada
sobre a importante história que a casa relata hoje e com certeza relatará ainda no futuro.

Figura 66: O volume do elevador “plugado” na edificação e a integração com o jardim. Fonte: fotos da autora.
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CASO 2
MÉDIO PORTE - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS
HOTEL LAGHETTO VIVERONE MOINHOS

Figura 67: Fachada principal do Hotel. Fonte: Escritório Spindler, 2015.
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Contexto
Conforme Manfredo Tafuri17, ”pode-se dizer que toda nova obra de arquitetura nasce em relação − de continuidade
ou de antítese − com um contexto simbólico criado por obras precedentes, livremente escolhido pelo arquiteto como
horizonte de referência de sua temática. Se é assim, se toda forma tem um gérmen preexistente incluído, que razão
impede escolher como contexto de referência o marco real da intervenção?”
No caso a ser analisado a seguir, pode-se verificar nitidamente a preocupação com o contexto existente, a
subordinação na nova construção ao antigo edifício e como consequência a harmônica solução encontrada. O
projeto é do ano de 2011, realizado pelo escritório VZA − Vera Zaffari Arquitetura (figura 67).
O Bairro Moinhos de Vento
O bairro Moinhos de Vento ganhou esse nome devido à Estrada Moinhos de Vento, depois Rua Moinhos de Vento que a partir de 1930 passou a chamar-se Rua Vinte e Quatro de Outubro e estrutura o bairro constituindo seu eixo
de acesso. O crescimento do bairro teve impulso em 1893, com a implantação pela Companhia Carris da linha
de bonde Independência. A abertura do Prado Independência, em 1894 (depois Hipódromo Moinhos de Vento, sede
do Jockey Clube de Porto Alegre a partir do início do século XX), foi outro fator que colaborou para o progresso do
bairro. A construção da Hidráulica Moinhos de Vento (figura 68), em 1904, ocasionou a abertura de
diversas ruas nas suas proximidades. Bairro de alto padrão imobiliário, o Moinhos de Vento foi bastante modificado
nos últimos anos, através da construção de muitos edifícios residenciais e com a grande expansão do comércio.
Justamente por causa de sua atração para investimentos, ocorrem debates a respeito da preservação de casarões
antigos do bairro e a substituição desses por outros prédios mais modernos.
17

Manfredo Tafuri, nascido em Roma (1935) foi um historiador italiano de arquitetura. Faleceu em Veneza em 1994.
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É um dos bairros mais bem conceituados da cidade de Porto Alegre, por suas belas ruas arborizadas, lojas,
restaurantes e hotéis de nível internacional. Vários exemplares do patrimônio arquitetônico residencial eclético da
cidade se encontram neste bairro.

.

Figura 68: Hidráulica Moinhos de Vento. Fonte: Foto da autora.

O Palacete

O palacete, uma edificação exemplar do estilo eclético na cidade de Porto Alegre mostra sua porção veneziana
representada pela torre defensiva na lateral e toscana, com telhados baixos, arcos, colunas e terraços (figura 69) .
Ele

pertenceu

ao

empresário

Cypriano

Micheletto entre os anos de 1937 e 2009
(figura 70).
Figura 69: Imagens da residência quando ainda habitada
pela família. Fonte: VZA Arquitetura, 2015.
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Figura 70: Foto do casal Micheletto no hall e na sala da lareira no palacete. Fonte: VZA Arquitetura, 2015.

No ano de 2009, a empresa Forma Espaços Imobiliários apresentou a proposta de manter o casarão restaurado com
uso semipúblico e de construir um hotel nos fundos do terreno. Localizado na divisa entre os bairros Moinhos de
Vento e Independência, uma das regiões altas da capital, muito valorizada desde o início do século (figura 71).
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Figura 71: Localização do Hotel no tecido urbano fonte: Google Earth, 2014.

Dentro do conceito de placemarketing, a imagem da antiga residência que permanece na memória coletiva conta
positivamente para imagem institucional da empresa que a ela se vincula. É marcante a valorização econômica do
empreendimento, por estar ligado à preservação da história do bairro e das famílias que o constituíram (figura 70).
Um exemplo de como isso se materializa mercadologicamente: uma aquarela da antiga edificação, esse exemplar
da arquitetura eclética na cidade de Porto Alegre, utilizada como mote para divulgação de evento a ser realizado no
Hotel. Além disso, toda a divulgação do hotel nas mídias envolve a imagem do palacete e suas positivas referências
na memória dos cidadãos (figura 72).
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Figura 72: Aquarela de Vitório Gheno representa a casa tombada - fonte: Fonte: site Moinhos Vive, 2014. Página do Jornal Zero Hora divulga o
empreendimento. Fonte: site Imobiliaria Spindler, 2014.
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O Projeto
O Hotel foi construído tendo como premissa básica o restauro e a permanência do casarão localizado à Rua Dr.
Valle 579 no Bairro Moinhos de Vento na cidade de Porto Alegre. A edificação tombada serve de porta de entrada
para o empreendimento onde se localizam as áreas de uso comum como recepção e restaurante. As novas
instalações se posicionam no fundo do terreno (figura 73).

Figura 73: A casa em dois momentos: ainda como residência e em obras. Fonte: site Porto Imagem, 2014.
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Uma passarela de vidro faz a ligação do antigo casarão com a parte nova do hotel, onde se localizam os 130 quartos
com capacidade para receber 300 pessoas (figura 74). A parte nova tem 11 pavimentos com dois de garagem. A
premissa do projeto foi manter o mais intocada possível a imponente edificação histórica de quase mil metros
quadrados.

Figura 74 - Planta de localização mostra como se alocam os edifícios hierarquicamente no terreno longilíneo. Fonte: VZA Arquitetos, 2015.
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A interface do palacete com a rua mantém a antiga relação pedestre versus jardim e também a escala muito mais
próxima da escala humana (figura 75). Segundo Lineu Castello, mantendo-se o caráter de um lugar − e o uso desse
lugar − vivo e em ação, significa que as pessoas permanecerão ligadas a seus símbolos ambientais essenciais,
dando margem até ao estabelecimento de processos mais sustentáveis no seguimento da urbanização. Entra em
cena uma nova percepção sobre o papel do velho patrimônio na atualidade da vida social .

Em seu livro Cidades para as pessoas
(2013), Jan Gehl enfatiza a importância
desta dinâmica de interação (já utilizada há
algumas décadas atrás e que agora ele
sugere

que

seja

reformulada

e

reimplantada).

Figura 75: Relação edifício x passeio público é mantida e reforçada. Fonte: site Portal da Propaganda, 2014. Fachada atual. Fonte: Fotos da autora.

Como resultado, se obtém uma saudável convivência entre espaços públicos e espaços privados, incrementando a
dinâmica dos passeios públicos (figura 76), a condição de caminhabilidade das cidades, bem como a sensação e a
real segurança trazida pelo grande número de pessoas circulando naquele trajeto.
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Figura 76: Corte demonstra a relação da escala do casarão com o pedestre na via pública, o que incrementa o uso dos passeios. Fonte: VZA Arquitetos,
2015.
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Esse tipo de projeto permite que os bens patrimoniais saiam do “congelamento” a que muitos vêm sendo submetidos
e retornem à vida. Eles ilustram o pensamento de Kevin Lynch quando diz que ”em lugares públicos centrais,
deveríamos pensar menos em congelar algum momento idealizado, do que permitir que as cicatrizes do tempo se
acumulem com maior visibilidade (...) em vez de sanear o passado por meio de sua purificação e congelamento,
deveríamos contaminar o presente com ele” (LYNCH apud CASTELLO, 2007, p. 243).
Ao observar a relação colocada pelo projeto do novo frente ao antigo, podemos referenciar Francisco de Gracia no
livro Construir em lo construido (2001), ele diz que a relação mais imediata entre dois elementos, um existente e
outro novo, é a justaposição ou a mera adjacência. Os limites que definem cada um dos objetos entram parcialmente
em contato com o outro. Uma vez definida sua forma geométrica, os diferentes elementos a justapor apresentam
distintas aptidões para uma compatibilidade. O que de maneira topológica resulta pouco importante em termos
geométricos, pode se tornar decisivo para a congruência compositiva do conjunto. Se observarmos a figura abaixo,
veremos que as mesmas peças A e B se apresentam mais ou menos compatíveis somente com a variação da
orientação: no primeiro esquema, se alcança o maior grau de congruência e de acomodação formal por adjacência,
reduzindo-se paulatinamente nos esquemas sucessivos (figura 77).

Figura 77: Graus de compatibilidade por adjacência. Fonte: GRACIA ( 2001,p.187).
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Uma outra maneira de criar ligações entre duas unidades que estão em relação topológica de exclusão é utilizar
algum conector específico. Trata-se de definir um elemento que permite A unir-se a B mesmo que essas não tenham
contato direto. O elemento C (figura 78) atua como conector específico, apresentando um caráter de menor
importância com relação aos elementos A e B. É o caso da passarela conectora entre as duas partes no projeto do
Hotel.

Figura 78: Relação mediante um conector específico. Fonte: GRACIA( 2001, p.188).

Esse caminho até a área nova acontece pela passarela de vidro que une a residência ao corpo do hotel (figura 79).
Percebe-se clara e visualmente onde começa a interferência do novo. O novo prédio, que compõe a segunda área,
totaliza 7,7 mil m² de área construída. São 11 pavimentos, sendo dois de garagens. No andar térreo, localizam-se
três salas de convenções com capacidade total de 240 pessoas e com espaço para eventos com até 650 pessoas.
Eles se interligam, formando um espaço unificado apoiado por um grande foyer com acesso aos jardins internos do
hotel. Espaços decorados com mobiliário contemporâneo fazem o contraponto de épocas (figura 80).
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Figura 79: Desenho demonstrativo das áreas mostra ponte conectora e sua chegada ao volume novo. Fonte: VZA Arquitetos, 2015.
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Figura 80: Imagens da recepção e da saída da passarela para a nova edificação. Fonte: Página do hotel, 2015.
Passarela de acesso que interliga o novo ao antigo. Fonte: Fotos da autora.

Nos demais níveis, estão distribuídos apartamentos de 22m², 38m² e suítes de 46m² de área privativa. A cobertura
contempla as áreas de lazer exclusivas aos hóspedes, como fitness, dois terraços, bar, lounge e sauna. Um deck
abriga a piscina aquecida e, a partir dele, se descortina a famosa vista do pôr do sol do Guaíba (figura 81).

Figura 81: Terraço com piscina no hotel. Fonte: página do hotel, 2015.
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Os interiores
O projeto previa manter toda a elaborada estrutura interna do palacete, inclusive por estar em ótimo estado de
conservação. O piso de marchetaria, os azulejos portugueses da sacada, o enorme vitral junto à escada, os detalhes
em mármore da lareira no hall de entrada e as colunas de mármore Carrara (figura 82). Todo o legado foi mantido,
intencionalmente para demonstrar e reforçar a tendência das construções da época. Este material empregado na
construção foi importado da Europa em 1930. Pequenas alterações de layout foram realizadas (figura 83).

Figura 82: Interiores do palacete, harmonia entre novo e antigo. Fonte: Fotos da autora.
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Figura 83. Planta baixa mostra as pequenas alterações realizadas para as instalações do hotel. Fonte: VZA Arquitetos, 2015.
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Em contraponto ao estilo eclético do palacete, de inspiração no renascimento veneziano, os interiores da nova
edificação foram projetados de maneira sóbria com linhas retas e móveis de design contemporâneo. Um dos pontos
bastante positivos na composição do projeto é a permanência do antigo palacete original e sua relação formal com a
cidade. Os hóspedes podem aproveitar esta sensação de estar em um lugar como há praticamente um século atrás
(figura 84). É justamente essa uma das importantes facetas que a arquitetura e sua preservação podem nos
proporcionar: a experimentação sensorial de lugares que ultrapassam o tempo de nossa mera existência individual,
com a fruição desses espaços em todas as suas características estéticas e de vontade artística da época em que
foram construídas: kunstwollen.

Figura 84: Lobby da parte nova do empreendimento e a relação com o bairro permanece intacta e até mesmo valorizada através do projeto. Fonte:
página do hotel, 2015.
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CASO 3
GRANDE PORTE - COMPLEXO MULTIUSO
SHOPPING TOTAL

Figura 85: Fachada Histórica Shopping Total: antiga Cervejaria Bopp. Fonte: site Porto Imagem, 2014.
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Aceitar a dimensão temporal da arquitetura tanto no uso quanto na prática projetual significa
reconhecer o inevitável processo de modificação através do tempo, não só por meio do processo de
entropia e de uso, ou de alteração de função, mas de alteração de significado dentro
do
contexto.
(BRANDOLINI E CROSET apud DE GRACIA, 2001, p.178).

O caso do Shopping Total, também na cidade de Porto
Alegre, exemplifica uma das maneiras de resolver a questão
do patrimônio obsoleto, resultante da guinada da economia
da produção que se transfigurou numa economia do
consumo na segunda metade do século XX.
Quando fechou suas portas (1998) o complexo era utilizado
como sede da Cervejaria Brahma (originalmente Cervejaria
Bopp, que depois passaria a se chamar Cervejaria
Continental em 1924, com a incorporação das Cervejarias
Sassen e Ritter), uma companhia carioca que dividia o
mercado nacional com a Antarctica Paulista.

Figura 86: Vista aérea do Shopping Total. Fonte: site Skyscrapercity, 2014.

A revitalização das edificações com incremento de novas edificações que abrigam o shopping, resultam num espaço
multiuso para a cidade (figura 86). Sua função foi totalmente alterada, buscando atender à nova dimensão de
necessidade existente de lugares de consumo, de encontro e de convivência dentro da urbanidade moderna.
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A antiga edificação e seu arquiteto
Em 1911, a Cervejaria Bopp Irmãos deixou as antigas instalações na Rua Voluntários da Pátria, inaugurando o
imponente prédio da Av. Cristóvão Colombo. A construção sob responsabilidade da empresa Rudolf Ahrons foi
iniciada em maio de 1910, com projeto do arquiteto alemão Theodor Alexandre Josef Wiedersphan. Foi um dos mais
atuantes arquitetos alemães da primeira metade do século XX. Segundo o arquiteto e pesquisador Günter Weimer,
suas obras somam mais de 500 edificações no Brasil.
Em Porto Alegre mesmo, destacam-se muitas, das mais importantes: a Delegacia Fiscal (hoje MARGS), os Correios
e Telégrafos, o Hotel Majestic (hoje Casa de Cultura Mário Quintana), o Banco Nacional do Comércio (hoje
Santander Cultural), além de vários prédios comerciais e industriais como o Edifício Nicolau Ely (hoje Tumelero), o
Edifício Bier e Ulmann e o Moinho Chaves (hoje Ferramentas Gerais). Em sua maioria, esses edifícios foram
tombados, estão em pleno uso e fazem o patrimônio arquitetônico de Porto Alegre muito significativo, mostrando
mais uma vez que a cidade está sabendo utilizar, manter e valorizar seu patrimônio, viabilizando a sua permanência
e seu reconhecimento perante os cidadãos como usuários desses lugares. Todos esses exemplos encontram-se
inseridos na economia urbana da cidade de Porto Alegre (figura 87).

Figura 87: Obras do arquiteto Theo Wiedersphan: Casa da Cultura Maio Quintana. Fonte: site da instituição, 2014. Santander Cultural. Fonte: site da
Prefeitura de Porto Alegre, 2014.MARGS e Correios e Telégrafos. Fonte: site Poacult, 2014.
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Francisco de Gracia menciona, já na introdução de seu livro Construir en lo Construido (2001), a possibilidade de
preservarmos os centros históricos das cidades de um processo de degradação fisionômica − hoje agravado pelo
grande desprestígio da noção de obra de arte aplicada à forma das cidades. Ele complementa dizendo que
recuperar a cidade toda não é possível, mas que a recuperação dos centros históricos se justifica, pois são aceitos
como uma das partes mais significativas da cidade. Se mantidos, reforçariam sua condição de lugares de fruição
estético-artística. Exatamente assim se posicionam as edificações acima mencionadas no contexto do centro da
cidade de Porto Alegre: visitá-las faz parte da programação cultural da cidade, não apenas pelo seu conteúdo, mas
também para admiração e contemplação dos edifícios em si como verdadeiras obras de arte disponíveis aos
cidadãos.
Ao ser inaugurado, em 1911, o prédio da Cervejaria Bopp foi considerado o maior edifício em concreto armado do
país (figura 88). A associação das inovações tecnológicas surgidas no século XIX à liberdade formal adotada na
composição das fachadas, com sua torre, cúpulas, arcos, ornamentos e esculturas evidenciam o domínio que o
arquiteto detinha sobre a linguagem da arquitetura eclética inspirada nos modelos europeus.

Figura 88: Desenho de Theo Wiedersphan para a Cervejaria Bopp. Fonte:site Sul 21, 2014.
Cervejaria Bopp no ano da inauguração 1911. Fonte: site Almanaque Gaucho, 2014.
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Desde 1979, o terreno ocupado pela cervejaria foi incluído na delimitação da Área Funcional de Preservação Cultural
e de Proteção da Paisagem Urbana, e os imóveis que abrigam os antigos prédios da cervejaria foram listados como
de interesse sociocultural para preservação por seu mérito histórico, arquitetônico e paisagístico. Em 1999, o
conjunto foi tombado pelo Município, compreendendo os prédios que abrigavam a administração, o departamento
industrial, de fabricação de cerveja, casa de máquinas, depósito de matérias primas e adegas, casa de caldeiras e
chaminé, inscritos no Livro do Tombo sob o número 58.
A partir do ano de 2003, o complexo foi ocupado pelo shopping center, o Shopping Total, com 457 lojas,
administrado pelo Grupo Porto Shop, que realizou a transformação com um investimento de R$ 40 milhões de reais.
Baseado em um conceito de off-price, a visitação mensal média chega à marca de 550 mil pessoas. Foi inaugurado
em 29 de maio de 2003, com 42 mil metros quadrados de área construída, quatro andares e um estacionamento
para 7.200 carros.

O presente
A característica de complexo multiuso desse projeto é garantida pelos espaços para serviços, cultura e lazer, tais
como playground, cinco salas de cinema, supermercado, restaurantes, biblioteca, um bar-restaurante temático e
ainda uma fábrica de chocolates aberta à visitação. As antigas instalações foram adaptadas para os novos usos,
entre eles um espaço para o atual sistema de escritório compartilhado, tipo coworking, tornando-se extremamente
atrativo e totalmente aberto ao público (figura 89).

A forma da cidade é sempre a forma de um tempo das cidades; e existem muitos tempos na forma da
cidade (ROSSI, 1995, p.57).
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Figura 89: Espaço de coworking num entrepiso da edificação antiga. Fonte:Site Soymercedita, 2014. Praça interna criada no Shopping Total. Fonte:
Página do shopping. Restaurante no subterrâneo da chaminé. Fonte:site Contandomais , 2015.

Na nova área construída, além das lojas, foram estabelecidos os seguintes espaços: Largo Theo Wiederspahn,
Alameda dos Escritores, Alameda dos Desportistas, Alameda dos Antiquários, Alameda dos Artistas, Largo Elis
Regina. Para completar o conjunto que se denomina Centro Cultural, foram criados o Museu do Vinho, o Museu da
Cerveja o Museu do Esporte e o Memorial Theo Wiederspahn. Um importante detalhe é o uso permanente dos
espaços internos, entre as edificações. Eles foram transformados de espaços residuais em espaços de convívio e
contemplação, apesar da qualidade arquitetônica das novas edificações ser bastante questionada.
Visitando o espaço, pode-se dizer que o Shopping Total é um lugar onde a urbanidade acontece na cidade de Porto
Alegre. Apesar de alguns problemas com relação às ruas adjacentes como a arborizada Gonçalo de Carvalho, sua
pluralidade e multifuncionalidade são apreciadas e percebidas pelos usuários. Segundo Lineu Castello, em seu livro
A percepção de lugar, esta se deve também aos estímulos ambientais, que podem ser diversificados, como, por
exemplo, por associação a um prédio histórico, que é mais um fator positivo no caso do Shopping.
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O Shopping Total reúne estímulos de natureza sociocultural (patrimônio) e de natureza fruitivo-funcional
(conveniência, utilidade, fruição sensorial, prazer) que resultam da interação entre pessoas e ambiente. Há também
a memória coletiva, da qual os edifícios históricos do Shopping fazem parte, pois a dimensão temporal o torna um
lugar da memória, assim como a pluralidade que é condição para a constituição de um verdadeiro lugar. Esses
fenômenos somam-se e interpenetram-se. É um marco na memória coletiva da cidade que se destaca tanto por seu
significado histórico, mas que pode também destacar-se pela aura de aprazibilidade sensorial que o qualifica.
O compartilhar da experiência vivida socialmente (a pluralidade) e da formação da imaginação (por
aura e memória) são os fatores que constroem a lugaridade. (CASTELLO, 2007)

A memória cultural de uma cidade (figura 90) é um dos fatores decisivos para
identificar e decidir quais locais permanecerão e serão ainda reutilizados. Os lugares
clonados que se estruturam na contextualização da memória podem ser eficazes na
conservação do patrimônio cultural das cidades. No caso do shopping, a sensação
de bem-estar que se tinha num lugar público décadas atrás é clonada dentro dos
espaços de convivência propostos pelo projeto. Essas práticas comunitárias
migram, assim, para o interior dos grandes ambientes de consumo.

Figura 90: Cartão-postal da Cervejaria Bopp e perspectiva de Theo Wiedersphan.
Fonte: página do Distrito Criativo Poa, 2015.
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A possibilidade de realizar o máximo de atividades diferentes em um menor espaço físico possível mostra-se uma
qualidade atraente para a vida na cidade nos dias de hoje (figura 91). Segundo Lineu Castello, “a urbanidade é uma
qualidade típica e única do ambiente construído pelo ser humano e sua qualificação está diretamente ligada às
dinâmicas de uso e de percepção deste ambiente. Quando esta percepção intencional, além de ressaltar a
manifestação da pluralidade se vê estimulada por fenômenos associados à memória e/ou à aura que cercam o lugar,
esse espaço urbano apresenta condições de passar a se tornar percebido como um novo lugar urbano para a
cidade”.

Figura 91: Shopping como lugar de pluralidade: entretenimento e serviços. Fonte: Página do Shopping, 2015.

Uma visão muito interessante que corrobora esse pensamento é colocada por Ray Oldenburg, em seu livro The
great good place (1999), quando defende a necessidade de a vida urbana contar com ”terceiros lugares” − ou os
grandes bons lugares −, como lugares públicos situados em territórios neutros nos quais as pessoas podem se
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reunir e interagir livremente. Usa-se o termo terceiro para distingui-los dos lugares primeiros (os lugares domésticos)
e segundos (os lugares de trabalho). Os terceiros lugares, por sua vez, oferecem o regular, o voluntário, o informal e
a alegria antecipada do encontro com outros indivíduos longe dos limites dos domicílios e dos lugares de trabalho.
Tais lugares forneceriam os meios para as pessoas se encontrarem de modo fácil, barato, habitual e agradável;
seriam os nossos “lugares de esquina“, lugares que não exigem o esforço de tirar o automóvel da vaga, tomar um
ônibus ou vestir-se de acordo, e que oferecem alternativas da vida real em contraste quanto à passividade da
televisão e ao desgaste do enclausuramento cotidiano que a vida ocasionalmente pode motivar, como coloca Lineu
Castello.
Parte importante dessa percepção, relação com a memória e tomada de referência, é a manutenção e a
conservação da chaminé. Ela faz com que a memória industrial seja permanentemente reforçada com sua presença.
Como marco histórico do bairro, ela permanece como marco referencial para os cidadãos, usuários ou não do lugar.
Sempre se levando em consideração que o processo dinâmico da cidade tende mais à evolução do que à
conservação, a função é insuficiente para definir a continuidade (ROSSI, 1997, p.57).
Ainda segundo Aldo Rossi, o caráter distinto de cada cidade − portanto, também da estética urbana −, é a tensão
que se criou e se cria entre áreas e elementos, entre um setor e outro. Essa tensão é dada pela diferença dos fatos
urbanos existentes em certo lugar (ROSSI, 1997, p. 133). Apesar das positivas características do shopping em
relação ao reuso do patrimônio, essa consideração fica evidente na tensão existente entre a Rua Gonçalo de
Carvalho, um verdadeiro túnel verde, considerada uma das ruas mais belas do mundo, para a qual o complexo dá as
costas e se fecha, sem nenhum tipo de interface positiva, sem permeabilidade física ou visual, comprometendo o
resultado geral de sua implantação naquele lugar.
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CASO 4
APENAS NO PAPEL - ARMAZEM AVANTE
MORAR E TRABALHAR, UM PALIMPSESTO ARQUITETÔNICO

Figura 92: Detalhe da fachada do edifício listado como patrimônio arquitetônico de Porto Alegre. Fonte: Foto da autora.
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Este projeto refere-se ao trabalho de conclusão do curso de Arquitetura e Urbanismo desta autora na FAUUNIRITTER (2013) na cidade de Porto Alegre. Por conter várias referências ao assunto da dissertação, por buscar
como resultado o próprio tema desta − a viabilidade econômica do patrimônio através do projeto de arquitetura −e
com o objetivo de demonstrar a integração possível entre novas edificações e as preexistências, ele é aqui inserido.

O local
Localizado no IV Distrito, uma antiga área industrial da cidade de Porto Alegre, o armazém da década de 30
conﬁgura a esquina de maneira única. Não apenas por sua forma, mas principalmente pelas relações que nela
estabelece com a sua presença. A escala é diferente, a relação com o pedestre e com a cidade ainda é como em
outros tempos, o que agora se almeja retomar. Morar e trabalhar, objetivos para o qual foi construído são mais uma
vez a meta para o lugar. Felizmente a estagnação econômica vivida nas últimas décadas proporcionou a
preservação desse patrimônio, que é agora ameaçado pela produção imobiliária que avança nesse território. O
projeto busca o equilíbrio, a conversa entre formas e tempos. Um diálogo onde o novo se justiﬁca pela presença do
antigo e o antigo permanece por ter amparo do novo.
Antigamente chamado “Bairro das Chaminés”, o IV Distrito na cidade de Porto Alegre sofreu o êxodo das indústrias e
a falta de planejamento urbanístico, resultando no abandono de fábricas, armazéns, moinhos e depósitos. Esses
inúmeros imóveis inventariados pelo Patrimônio Histórico compõem hoje um rico legado para a cidade. Localizado
entre o centro histórico e o aeroporto, com relevo plano e muito arborizado, tem seu tecido constituído por grande
diversidade de tamanhos de lotes e de ediﬁcações. Seu uso é misto, dividindo o espaço residencial com rica
variedade de comércio e serviços. Essa diversidade apresenta-se também na disparidade entre grandes e pequenos
negócios, entre edifícios exemplarmente retroﬁtados e outros abandonados que são demolidos da noite para o dia.
Hoje se mostra como grande polo de interesse para a produção imobiliária.
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Figura 93: Localização. Fonte: PMPA,2012 , implantação . Fonte: Google Earth, 2013. Projeto original. Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Porto Alegre.

O edifício teve seu projeto aprovado na Prefeitura Municipal de Porto Alegre no ano de 1931 (figura 93). O
proprietário era um imigrante italiano chamado Fioravanti Folchini, cujas iniciais estão gravadas em relevo na
entrada principal. Apresenta características de radical simpliﬁcação no período ﬁnal do ecletismo, com indícios de
art-deco. Pilastras pouco salientes, escassez de ornamentação e faixas de desenhos geométricos demonstram a
vontade artística da época.
Assim

como

o

pergaminho

é

apagado

e

reutilizado para ser novamente escrito, aqui a
proposta é que o edifício seja renovado para
escrever uma nova história em seu interior e para
com seu entorno (figura 94).

Figura 94: Foto do edifício no ano de 1989. Fonte: Daniel Pitta. Foto atual. Fonte: da autora.
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O Partido
O conceito principal foi manter volumes e proporções coerentes com a preexistência, que o novo fosse signiﬁcativo
sem ser proeminente. O projeto utiliza o existente e o ressigniﬁca. Após identiﬁcar uma proporção clara entre
construído e espaço disponível, a opção por “encostar” a nova ediﬁcação nos limites do terreno, protegendo a
preexistência como uma cantoneira, mostra-se a melhor. Com esse gesto, se permite o acesso em volta de toda a
ediﬁcação antiga, duplicando o perímetro de relação direta com os usuários do local. Cria-se um espaço aberto, uma
forma de gentilmente oferecer à cidade um pequeno espaço de convivência e estar urbano. A cidade se constrói
também pelos vazios. As paredes da parte de trás do edifício antigo, desprovidas de ornamento, são desmanchadas
e seus tijolos antigos são utilizados nas fachadas cegas que limitam a nova ediﬁcação com a rua e criam uma
unidade visual e de continuidade entre os dois edifícios. Assim como um pai que doa parte de si para que o ﬁlho
tenha caráter, tenha personalidade, o antigo se desmaterializa e se revigora no novo. A questão é quando
inﬂuenciamos alguém, um ﬂanco se abre e, de algum modo, somos também inﬂuenciados... A parte de trás do
edifício, agora desmaterializada, recebe fechamento em vidro, com estrutura metálica aparente, assim como a frente
da nova ediﬁcação (figura 95). Juntas formam um conjunto, dando ao espaço aberto a sensação de se estar “dentro”
de um lugar que na verdade é “fora”. Entre eles, é experimentada a paradoxal relação autonomia versus
coexistência.

Figura 95: A evolução do partido e sua relação com o entorno. Fonte: croquis da autora.

HETEROCRONIA NA ARQUITETURA: O PROJETO COMO VIABILIZADOR DO PATRIMÔNIO

113

PARTE 2 - REUSO DO PATRIMÔNIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE

A Vocação
Historicamente a vocação do bairro é o morar e trabalhar. Na busca de uma nova maneira de viver, essas duas
funções, o novo edifício explora opções de apartamentos-atelier. É destinado a um público com grande diversidade
de faixa etária, mas com um denominador comum: intelectualmente ativos. Os mais jovens, trabalhadores da era da
informação, muitos precocemente bem-sucedidos, salvam seus tesouros mais valiosos na ”nuvem” e mantêm-se
informados através de centenas de livros, jornais e revistas armazenados em pequenos dispositivos de 10 x 15 cm.
Os mais experientes, mantêm-se trabalhando, mas atualmente muito mais desprendidos das coisas materiais.
Buscam conforto, praticidade e investem em viagens, bons restaurantes e, quem sabe, até em outro apartamento
como este em algum outro lugar do mundo. Como querem morar e trabalhar essas pessoas?
O projeto busca explorar espaços multiuso, porém especiﬁcamente pensados e personalizados para cada morador.
Apartamentos no andar térreo destinam-se a moradores com diﬁculdade de locomoção ou para os que
simplesmente apreciam o contato com a rua, seus movimentos e sazonalidades. Com pé direito mais alto, aumentase a luz no ambiente. A diferença de nível e o jardim diluem a eventual tensão entre o doméstico e o coletivo. Os
andares da nova ediﬁcação seguem os mesmos níveis da antiga, que agora é transformada em bistrô e local de
eventos culturais, proporcionando a todos o convívio com o patrimônio. A busca por urbanidade passa
inevitavelmente pela qualiﬁcação do espaço público e pela oferta de atividades gastronômicas e culturais que
atraiam massa crítica viabilizadora do investimento.
Uma referência de lugar com características similares de composição é o bairro Palermo Soho, na cidade de Buenos
Aires, que abriga escritórios de coworking, lojas de moda e design, restaurantes, bares e cultura de rua em esquinas
vivas e edifícios de poucos andares, tudo o que seria interessante de se ver acontecer no lugar proposto para o
projeto.
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Figura 96: Visão Geral do projeto e planta baixa do térreo. Fonte: Desenhos da autora.

A praça interna conﬁgura o pavimento térreo como área de amortecimento entre o público e o privado (figura 96). Ela
funciona como ponto de encontro e traz vida ao local. Mesinhas pertencentes ao bistrô instalado no Armazem são
sempre disputadas pelos visitantes e moradores. O acesso ao novo edifício é encaminhado pelo desenho da
pavimentação, que é a mesma, da rua até o interior, sem desníveis. Uma ampla recepção direciona e controla o
ﬂuxo de moradores / visitantes/ clientes ao local. Um desnível de apenas três degraus delimita a área de circulação
interna e proporciona privacidade aos moradores do térreo, que têm o interior de seus apartamentos fora do nível de
visão dos transeuntes. Na quina dessa cantoneira, cada andar tem uma pequena sala de espera coletiva, que
recebe os clientes dos proﬁssionais ali instalados. Um lavabo torna o espaço mais confortável para os visitantes.
Para os moradores, uma pequena lavanderia coletiva é também encontrada em cada andar. Shafts de instalações
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elétricas, hidráulicas e de ventilação são concentrados nesse núcleo central. Uma faixa de 125 cm de largura é tida
como área molhada em todos os apartamentos, de onde se acessam essas instalações.

Figura 97: Vista da praça interna com a fachada “pele” composta por painéis e da nova edificação como proteção para o antigo.
Fonte: Desenhos da autora.

Os interiores
A nova ediﬁcação possui 16 unidades do apartamento-atelier. Um local de morar e trabalhar pensado para casais ou
pessoas solteiras. Proﬁssionais que podem exercitar seu trabalho sem a necessidade de locomoção, um desejo da
grande maioria das pessoas. A planta livre dá opções práticas e inovadoras de montagem do espaço, fora do senso
comum. A fachada nova funciona como uma ”pele” (figura 97). É muito mais do que uma soma de janelas e paredes:
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ela regula as trocas de calor e luz com o exterior, protegendo a ediﬁcação do sol Norte ao qual é exposta. Cada
apartamento mede 900 x 900 cm, e a fachada é dimensionada em módulos de 125 cm. Esse módulo é duplicado
para trás e forma uma camada intermediária de 250 cm de profundidade onde cada proprietário pode escolher a
forma e o tamanho de sua varanda. Painéis de chapa metálica perfurada e painéis de venezianas de madeira
intercalam-se na função de proteção solar, térmica e trazem privacidade (figura 98). O número de painéis é
correspondente ao número de módulos de vidro que estão colocados no limite externo da ediﬁcação.

Figura 98: Planta baixa pavimento tipo, painéis da fachada. Fonte: Desenhos da autora. Sugestão de uso da sacada. Fonte: site Dezeen, 2013.

A nova fachada é contraponto à antiga: é dinâmica e totalmente personalizada para cada morador. Os painéis
trazem privacidade, dimensionam entrada de luz e calor. O interior do novo edifício é banhado de luz, devido à
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vantajosa orientação solar Norte, que favorece todo o conjunto. Os painéis deslizantes da nova fachada interna
propiciam uma atmosfera ao mesmo tempo dinâmica e reservada, com seu jogo de luz e transparências. A planta
livre é resultado da estrutura metálica composta por vigas e pilares I, que vencem os vão internos de 9 metros. O
edifício antigo está permanentemente no campo de visão dos moradores.
Nesta elevação (figura 99) fica
clara a leitura das mesmas
alturas com as cores similares
entre edifício antigo e novo,
numa relação equilibrada.
Figura 99: Fachada leste. Fonte:
Desenho da autora.

Na cobertura do novo edifício, a ideia é de um espaço comum, que aproveita muito a
insolação e é um lugar de lazer e encontro (figura 100). Um jardim compartilhado por
todos, onde cada apartamento tem seu espaço próprio: seja para um canteiro de ﬂores,
um canteiro de chás e ervas aromáticas, para trabalhar com artesanato ou simplesmente
deitar-se ao sol. Áreas restritas acomodam os aparelhos de ar condicionado das 16
unidades. Uma cobertura com brises de concreto ﬁxas moderam a iluminação do átrio
central.

Figura 100: Jardim na cobertura.
Fonte: Desenhos da autora.
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Figura 101: Detalhe da estrutura metálica com lajes pré-moldadas, croqui da relação estrutura novo versus antigo e fachada norte. Fonte: Desenhos da
autora.

A estrutura metálica mostra-se opção ideal para recompor o esqueleto do edifício antigo, destacando-se nitidamente
como de outra época. No edifício novo, ela traz agilidade, economia e leveza visual ao projeto. As cantoneiras de
alvenaria e concreto armado presentes no antigo e no novo, respectivamente, dão rigidez ao conjunto que tem seu
”miolo” igual em ambos edifícios, corroborando com a ideia de que são uma unidade (figura 101). Lajes de concreto
pré-moldado protendido vencem os vãos de cada apartamento, deixando a planta completamente livre.
Além da cobertura, os moradores têm a praça interna como lugar de convívio e contemplação. O grande canteiro ali
presente traz a boa sensação do verde e um banco ao longo deste convida ao bate-papo e à convivência. A
integração desse espaço interno entre as duas ediﬁcações é acentuada pelas grandes aberturas da estrutura
metálica que permitem grandes panos de vidro na parte interna do antigo Armazém. O bistrô que agora ali funciona
é ponto de encontro tanto de moradores como de visitantes de outros bairros da cidade. Suas mesinhas ao ar livre
são o local ideal para um café num lugar aprazível, onde o patrimônio é valorizado e utilizado.
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Figura 102: A praça interna vista de dentro do bistrô instalado no antigo armazém: integração visual total. Fonte: Imagem da autora.

A praça interna (figura 102) é um espaço externo com intenções de um estar urbano. Traz vida e movimento para
todo o conjunto. A revitalização das cidades passa invariavelmente pela qualiﬁcação do espaço público. Sua
composição favorece a permanência e o convívio entre as pessoas, algo em falta atualmente em nossas cidades.
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PARTE 3
ESTUDO DE CASO DE
REUSO DO PATRIMÔNIO
ROSSI FIATECI
O que nos leva a uma
escolha e decisão
conceitual é, precisamente,
a natureza do lugar. É sua
compreensão enquanto espaço
resultante de fatores
sociopolíticos ao longo de
muitos anos de formação da
cidade. Compreender o lugar
não só como objeto físico,
como diz Siza, mas como
espaço de tensão, de
conflitos de interesses, de
subutilização ou mesmo de
abandono, tudo importa.
(Brasil Arquitetura em
Summa+ 135, 2014, p.80)
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O lugar e a situação em que se encontra
O IV Distrito é hoje um tema recorrente quando se fala em urbanismo e em planejamento urbano na cidade de Porto
Alegre. O atual brownfield18 tem características muito peculiares que ensejam a ele um futuro ainda incerto, porém
com perspectivas positivas. Apesar de bastante recente no Brasil, o tema da preservação do patrimônio coloca-se
como uma das premissas ao se tratar desse tipo de área, a sofrer intervenções.
Reduto das primeiras instalações industriais da cidade, os bairros que o constituem atraíam um grande contingente
populacional em busca de trabalho e de moradia. Desde o início, foi um lugar cosmopolita, pois esses grupos eram
formados em sua maioria por imigrantes primeiramente alemães, depois italianos, poloneses, judeus, árabes que
formaram um lugar miscigenado, com consequências físicas e não apenas culturais. A arquitetura é uma dessas
consequências. Várias tipologias e escalas construídas lado a lado, numa notável heterogeneidade. Infelizmente não
muito valorizada e reconhecida muitas vezes apenas pelo fato de ter uma condição de transitoriedade entre o
ecletismo e a arquitetura moderna (figura 104).
Como diz Leila Mattar em sua tese de doutorado sobre a Modernidade de Porto Alegre:
Por não haver consenso sobre a importância e representatividade dessas construções, no decorrer
dos últimos anos, várias delas vêm sofrendo transformações e muitas foram demolidas antes mesmo
de serem estudadas. Esse descaso pode ser atribuído à aparente singeleza, despojamento dos
detalhes construtivos e falta de monumentalidade, se comparadas às edificações de linguagem
historicista, ou mesmo ao fato de que diversos são os exemplares projetados e construídos sem
formação acadêmica, o que vem acarretando a devastação e descaracterização deste patrimônio
(MATTAR, 2010, p. 98).

18

Área urbana desocupada em função da obsolescência do uso que lhe era previamente atribuído.
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A área do IV Distrito (figura 105) tornou-se referencial na memória da cidade por sua importância em um
determinado recorte temporal histórico, com muitos significados. Ainda hoje esses vestígios das construções típicas
industriais mostram as diferentes tendências arquitetônicas e artísticas do período bastante inicial do modernismo.
São representações das experiências realizadas em determinada época e são, portanto, memória coletiva.

Figura 104: Mapa
do IV Distrito .
Fonte:
site
4Distrito, 2015.

Figura 105: Mapa do IV Distrito e sua relação com a cidade. Fonte: página Distrito Criativo, 2014.
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A importância dessa memória está no fato de que não existe atividade humana, histórica ou mítica, que dispense
referência a um lugar real ou imaginário que lhe sirva de cenário. Nas cidades, o tempo vira uma espécie de espaço,
mas cada espaço fala de muitos tempos para leitores distintos, como coloca Carlos Nelson Santos no livro A cidade
como um jogo de cartas (1988).
A questão do lugar no restauro arquitetônico é também colocada por Flavio de Lemos Carsalade quando diz que ela
é abordada na arquitetura sob diversos ângulos.

Em primeiro lugar a arquitetura se dá em um lugar com um contexto físico-espacial e um contexto
sociocultural que se intercambiam e se amalgamam para gerar aquela determinada expressão
arquitetural. Em segundo lugar, do ponto de vista existencial, ela institui um lugar, a qual se dá de três
maneiras, uma fundante, outra referencial e uma terceira ainda, constitutiva. O lugar é fundante
quando ele abriga os pontos levantados por Norberg-Schulz, quando ela acolhe, admite e propicia,
quando ele participa significativamente do cotidiano da vida do homem. O lugar é referencial quando
ele gera identidade e orientação, quando ele se apresenta como marco a partir do qual o homem
possa se reconhecer geográfica e historicamente, convergindo neste particular, para o modo
patrimônio. E finalmente, o lugar é constitutivo quando ele compõe a paisagem urbana e influencia o
desenvolvimento local (ou urbano) conforme identificado por Aldo Rossi. Finalmente, com a mudança
dos tempos e dos fruidores, esse lugar é sempre outro, pois temos que a ação do tempo e da
transformação as quais não apenas alteram o contexto Físico-espacial e o contexto sociocutltural,
modificam também a maneira como o lugar instituído se dá, ou seja, como, apensar do outro, ele
conservaria seu potencial de instituir (ou de revelar a verdade ou ainda de se fazer presente)
(CARSALADE, 2009, p.371).
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Figura 106: Cenas do IV Distrito − reuso e abandono − casca histórica remanescente no bairro. Fonte: Fotos da autora.

É exatamente isso que se encontra no IV Distrito: um lugar de inúmeras referências históricas (figura 106), com
identidade, que constitui uma paisagem urbana específica, mas que hoje é um outro lugar, devido às transformações
de seu contexto sociocultural. Segundo Aldo Rossi, a mobilidade no tempo de cada parte da cidade está
profundamente ligada ao fenômeno objetivo da decadência de certas zonas. Representam, durante longo tempo,
ilhas em relação ao desenvolvimento geral, elas atestam os diversos tempos da cidade e simultaneamente
confirmam-se como grandes áreas de reserva (ROSSI, 1995, p.136).
Esse lugar ainda mantém características físico-espaciais que contribuem a seu favor, como ótima localização, a
proximidade com o centro da cidade, com o aeroporto, seu relevo plano, suas ruas largas projetadas com 17,60 m
(com exceção da Av. São Pedro de 22m de largura) em quadrícula, muitas delas ricamente arborizadas. Essas
características são, por sua vez, itens altamente consideráveis na balança que pesa as medidas a serem tomadas
para a revitalização de determinada região.
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O ramo da tecelagem e fiação foi muito
importante

para

a

consolidação

da

emergente indústria da capital. Entre elas
destacava-se a Companhia Fiação e Tecidos
Porto-Alegrense − FIATECI, localizada na Av.
Voluntários da Pátria, entre as Avenidas São
Pedro e Polônia (figura 107). Foi fundada em
1891, tornando-se uma das mais importantes
indústrias do estado. Sua localização na
frente do Rio Guaíba e da estrada de ferro
facilitava o embarque e desembarque das Figura 107: Inserção da Fiateci no IV Distrito, com destaque para a escala versus o grão.
Fonte: Google Earth, 2015.
mercadorias.

Figura 108: Fachada principal do edifício quando ainda em uso
Fonte: site ClicRBS, 2014.Jardim com grandes árvores na
frente da edificação. Fonte: Foto da autora.
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Também destacava-se o belo jardim à frente de suas instalações (figura 108),
para uso dos trabalhadores nas horas de descanso. A empresa possuía uma
vila operária, construída em 1919, com casas de material geminadas no
quarteirão adjacente ao da fábrica. Essas casas encontram-se hoje
revitalizadas, ocupadas por pequenas empresas de comércio e de serviços
(figura 109). Nos fundos do terreno, já foram construídas torres de edifícios
residenciais.

Figura 109: Situação da Vila operária da Rossi Fiateci nos dias de hoje. Fonte: Foto da autora.

Mostrando a importância do ramo têxtil para o local, as três maiores indústrias − Fiateci, Renner e Rio Guahyba −
localizadas na Voluntários da Pátria e proximidades, na década de 40 representavam 25% dos operários e do capital
de toda a indústria de Porto Alegre. Leila Mattar diz que, segundo alguns analistas urbanos, essa tradicional fábrica,
por sua edificação, ambiências e localização estratégica, constitui um importante elemento organizador do contexto
urbano circundante e um dos marcos mais significativos dessa área, além de o nome Fiateci ainda permanecer na
memória de muitos porto-alegrenses.
A saída das grandes indústrias e os constantes alagamentos causaram o abandono de grandes estruturas
industriais. Os espaços hoje ainda abandonados, outras tantas vezes subutilizados são cenário propício para o
comércio de drogas, pontos de prostituição e acúmulo de lixo − fatores que o poder público não consegue solucionar
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sozinho e tornam algumas partes da região ainda bastante complicadas para o convívio. Os moradores organizamse para tentar manter a ordem e sua segura sobrevivência através de organizações comunitárias (figura 110).

Figura 110: Alagamentos são problema no IV Distrito. Fonte: Clic RBS, 2015. Grupos de cidadãos se organizam. Fonte: site da Organização, 2014.

Segundo Claudia Titon, em sua dissertação de Mestrado sobre o IV Distrito (FAU Mackenzie, 2012), a cidade de
Porto Alegre se expandiu para a zona sul, com áreas de baixa densidade, trazendo sequelas como consumo de
solo, urbanização de áreas nativas, ampliação de infraestrutura com maior consumo de energia e longas distâncias.
Enquanto isso, não apenas o Centro Histórico, mas também o IV Distrito sofreu esvaziamento de funções,
representando verdadeiras deseconomias, já que estava dotado de infraestrutura subutilizada.
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A proposta, o projeto e a negociação
O reuso de brownfields (instalações comerciais ou industriais abandonadas, ociosas ou subutilizadas) está
diretamente ligado ao conceito de sustentabilidade, a partir do momento em que haverá a reutilização de materiais,
não haverá desperdício com a sua demolição e também novos espaços habitáveis serão criados sem ter que se
utilizar novos espaços ainda ”verdes” ou naturais nas periferias das grandes cidades. Um projeto de reabilitação ou
de reuso pode surgir tanto da necessidade de preservação de certa edificação, da necessidade de utilização de um
espaço obsoleto onde a demanda é maior do que a oferta, ou ainda, da junção dessas duas premissas. Esse é o
caso do empreendimento que utiliza o quarteirão da antiga empresa Fiateci, encampado pela Rossi19, no IV Distrito
na cidade de Porto Alegre. Nesse caso, as edificações preexistentes abrigam áreas de uso semipúblico (centro
comercial e museu) e as novas edificações abrigam o uso residencial e de serviços.
A proposta do Rossi Fiateci busca, além disso, ser um complexo projeto multidisciplinar, que envolve desde
urbanismo, ações de trânsito, arquitetura, restauro, reforma, paisagismo, patrimônio entre outras facetas da
organização e planejamento da cidade.
O projeto e lançamento de cada novo produto urbanístico costuma ser minuciosamente planejado. O
objetivo é precisamente diferenciá-lo de outros produtos em circulação para conquistar ampla adesão
social. Com evidentes conexões entre sociedade de consumo e uma nova concepção de cidadania, o
cidadão é confundido com consumidor e, por sua vez, a cidade com o mercado. (SANCHEZ apud
CASTELLO, 2007, p. 223).

A proximidade entre moradia e trabalho, um atrativo grande na época da formação do IV Distrito, volta hoje à tona,
com a dificuldade de locomoção e estacionamentos que existe nas grandes cidades. Essa é uma das propostas do
19

A Rossi é uma das principais incorporadoras e construtoras do país. Com 35 anos de existência atua nacionalmente e ao longo de sua
história já entregou mais de 97 mil unidades de imóveis residenciais e comerciais em diferentes perfis de renda.
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Rossi Fiateci: um conjunto plurifuncional que possibilite ao morador morar e trabalhar, comprar, dentro do mesmo
quarteirão.
A homogeneidade e a monotonia resultantes da excessiva ordem enfadonha que fala Jane Jacobs, em seu livro
Morte e vida de grandes cidades (2001), se contrapõem à quase ausência de ordem de certos territórios como o IV
Distrito. Eles se formaram através da adição de diferentes culturas e estratos sociais, num pluralismo bastante
visível.
Conforme informativo da construtora, era sabido que apostar nessa área significava investir em algo laborioso e que
o desafio seria grande. No ano de 2007, a Rossi iniciou os estudos de viabilidade ao adquirir um grande terreno,
onde se situava a fábrica da Fiateci. Era um quarteirão inteiro, mais de 36 mil m². A empresa iniciou então o projeto
denominado Rossi Fiateci. Seria um dos primeiros passos rumo à revitalização do IV Distrito, um projeto de grande
escala, o qual tem seu sucesso atrelado à participação de empresas privadas e públicas. Uma nova fronteira
imobiliária se abria com perspectivas de expansão nos próximos anos.
O seu entorno, porém, ao mesmo tempo em que desfrutava de uma exuberante vista do Guaíba e da cidade, tem
prédios bem populares. Isso denotava que investir na região poderia ser configurado como uma ação de risco, já que
a ideia era construir para classes de poder aquisitivo mais elevado. O local não possuía valorização financeira, ou
seja, a probabilidade de insucesso para produtos de elevado padrão era expressiva. Para mudar esse cenário, era
preciso agregar ao empreendimento valores notáveis, a fim de atrair novos moradores e empresas. A qualificação
dessa região é considerada um estágio na evolução socioeconômica da cidade de Porto Alegre.
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Com uma elaborada estratégia de placemarketing

20

, a construtora Rossi inicia a comercialização do

empreendimento localizado em todo o quarteirão da antiga empresa Fiateci (figura 111).

Figura 111: O empreendimento Rossi Fiateci inserido na malha ortogonal e de baixa altura no antigo distrito industrial de Porto Alegre. Fonte: Google
Earth, 2015. Perspectiva computadorizada do projeto. Fonte: Página da Construtora Rossi, 2015.

Segundo Lineu Castello, são três os caminhos pelos quais o placemarketing desempenha sua missão de fazer
novos lugares urbanos:

20

Significa desenhar um lugar para satisfazer as necessidades de seu mercado-alvo.Tem êxito quando os cidadãos e os negócios ficam
satisfeitos em relação às condições locais da comunidade e satisfazem as expectativas dos visitantes e investidores. (KOTLER apud Castello
2007, p. 223).
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a. customizando as pessoas, tornando-as fiéis seguidoras das novas manifestações de pluralidade que as cidades
têm a oferecer, através da produção de imagens suficientemente potentes para estabelecer conotações a essas
manifestações;
b. comunicando aos usuários as mensagens do lugar, visuais e iconográficas, associando-as à evocação do lugar;
c. comodificando bens histórico-culturais qualificadores de um lugar, facilitando seu acesso e sua fruição.
Através desses caminhos, as ações de placemarketing e conjunto com a concretização material exercida pelas
ações de placemaking 21 , tornam-se capazes de produzir uma variação na percepção que as pessoas têm dos
lugares, com variações de cunho espacial tanto quanto comportamental.
Uma das primeiras estratégias lançadas foi o projeto “Conto a céu aberto”, no qual o escritor Fabricio Carpinejar
escreveu quatro contos sobre moradores do bairro, que foram espalhados pela cidade e funcionaram como um
circuito a ser percorrido chegando ao terreno da Fiateci. A interação do público incrementou o projeto com dez novos
contos de histórias sobre o bairro e virou um livro publicado e distribuído pela cidade. Considerado uma maneira
diferente de experimentar e redescobrir um lugar.

21

Ao falar de placemaking, se evoca uma transformação no imaginário urbano importante, capaz de fornecer as ferramentas
para reinventar e construir uma nova história e posicionar, assim, algum lugar, que agora vale a pena voltar a conhecer. Em
Português, podemos nos referir a como fazer a cidade, à construção do espaço urbano, a carregá-lo simbolicamente, mas
nenhuma palavra chega a se reduzir em respeito à relevância de como um lugar pode ser outro melhor e totalmente diferente se
sua imagem se transforma ou o modo de abordar o espaço.
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Figura 112: Imagens da campanha publicitária. Fonte: Construtora Rossi, 2015.

Uma forte campanha publicitária (figura 112) foi realizada no lançamento do empreendimento, cujos esforços de
comunicação foram divididos em três fases:
Primeira fase: Foco na revitalização do bairro e na chegada da Rossi.
Segunda fase: Foco no empreendimento residencial.
Terceira fase: Foco no empreendimento comercial.
Mote da Campanha:
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O público consumidor alvo do empreendimento é composto por jovens casais com idade entre 25 e 35 anos,
pertencentes à classe social AB, moradores de Porto Alegre, pessoas com interesses culturais, bem informadas,
que busquem conveniência e praticidade no local aonde moram.

As estratégias de placemaking e placemarketing têm o poder de abreviar o tempo de criação e formação que um
espaço de urbanidade normalmente levaria para ser criado. Com a criação de um shopping, um museu, uma praça,
os construtores querem clonar a urbanidade atribuída à pluralidade e à aura ao mesmo tempo. O desafio de todos os
países é o de encontrar meios para ficar apresentando e reapresentando permanentemente sucessos de seu
passado cultural, juntamente com seus equivalentes modernos, sempre de um jeito esperto, relevante e atraente
para uma clientela jovem. Além disso, há o conceito de branding − marca a promover uma imagem revitalizada a
respeito da identidade cultural do lugar. No caso do Rossi Fiateci, após três meses de divulgação, já 50% do
empreendimento estava comercializado.
Segundo o grupo de arquitetos do escritório Brasil Arquitetura, que trabalham muito com casos de reuso do
patrimônio, se, por um lado, o projeto de rearquitetura deve responder à demanda de um programa de diversos
novos usos, deve também responder de uma maneira clara e transformadora a uma situação física e espacial
preexistente. Mais ainda, deverá criar novos espaços de convivência a partir da
geografia urbana (figura 113), da história local e dos valores contemporâneos
administrando as situações que se colocam ao seu redor, como humildade,
diversidade, vitalidade, mistura de classes sociais, conflitos e tensões,
convivência e busca de tolerância, em resumo, urbanidade. Essa é a proposta
divulgada pela Rossi. Resta saber se ela conseguirá ser concretizada.
Figura 113: Imagem aérea da localização do empreendimento. Fonte: Construtora Rossi, 2015.
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Esse tipo de estratégia já foi realizada em diversas partes do mundo (figura 114). Como referências mundiais de
revitalização de grandes áreas podemos mencionar: Londres, Berlin, Buenos Aires e Barcelona.

Figura 114: Homogeneização do espaço econômico no mundo Fontes: site da BBC, 2014. Site Porto Madero, 2014. Site Refeltindo Experiências, 2014.

Cada um com suas especificidades, são casos considerados de sucesso, que, mesmo tendo levado alguns anos
para sua consolidação, são hoje áreas valorizadas e muito bem conceituadas dentro de suas cidades. Francesc
Munoz, porém, em seu livro Urbanalización: Paisajes Comunes, Lugares Globales (2008), questiona o modelo e a
repetição desses casos, classificando essas cidades como “Londres: la ciudad intercambiada”, “Berlin: la ciudad
logo”, “Buenos Aires: la ciudad cuarteada” e “Barcelona: la ciudad marca. Ele repensa o fato de as cidades com suas
diferenças culturais marcantes acabarem produzindo um tipo de paisagem standartizada, o que não seria desejável.
Entretanto, alguns conceitos encontrados nesses casos, como o de novo urbanismo22, em que se une moradia,
trabalho e lazer num mesmo local são também objetivo do caso Rossi Fiateci. A ideia é que se possa realizar todas

22

O novo urbanismo surge na década de 80 nos Estados Unidos inspirado em padrões utilizados antes da ascensão e proeminência do
automóvel no planejamento urbano das cidades, com o objetivo de resgatar a qualidade de vida e melhorar o relacionamento entre o
homem e a cidade, num desenvolvimento longo prazo, pois leva em conta o impacto entre as novas e antigas intervenções urbanas e suas
repercussões nos planos social, ambiental e econômico.
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as tarefas diárias sem o uso do automóvel. Essa urbanidade pretendida pela nova implantação certamente trará
impactos positivos não apenas para o entorno imediato como também para toda a região norte da cidade de Porto
Alegre. Numa espécie de metástase positiva, esse tipo de realização muda o comportamento e a percepção dos
moradores e frequentadores com relação ao bairro. Além de atrair novos moradores, consegue trazer novos
frequentadores para as atividades comerciais e culturais ali propostas.
Inicia-se com um caso, um lugar específico e, num segundo momento, mais outros lugares. Num terceiro momento,
esses lugares revitalizados se conectam a áreas saudáveis da cidade, trazendo mais ainda massa crítica e, num
quarto momento, eles unem-se entre si compondo uma malha revitalizada que influenciará toda a área (figura 115).
Momentos:

1

2

3

4

Figura 115: Diagramas explicativos da “metástase positiva” no caso da revitalização do IV Distrito. Fonte: anotações de aula da autora da disciplina do
curso de Mestrado Laboratório 4: Patrimônio.

A busca de novas centralidades na cidade de Porto Alegre com certeza terá um grande ponto de apoio no projeto
Rossi Fiateci. Segundo as pesquisas realizadas por Lineu Castello, a força imagética de certos elementos
permanece sendo percebida mesmo quando esses elementos entram em desuso ou morte funcional. Há a
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potencialidade para a inserção de novos elementos no repertório clonados sobre essa imagem e emergentes a partir
da própria dinâmica da vida urbana, os quais são passíveis de gerar lugares novos (figura 116), evidenciando-se,
assim, a permanência de elementos já manifestos e mostrando-se viável a introdução de elementos emergentes.

Urbanidade é a maneira como passamos
nosso tempo em sociedade. (SPINADEL, 2015, p.108).

Figura 116: Calçadão em Barcelona: um novo lugar. Um espaço
público lotado de pessoas. Fonte: Foto da autora.

O conjunto industrial Fiateci está implantado na Rua Voluntários da Pátria e é composto por quatro prédios de valor
histórico. Três estão dispostos longitudinalmente no sentido da profundidade do terreno, separados por ruas
internas, com as elevações principais para Rua Voluntários da Pátria e para Av. São Pedro. Com trato arquitetônico
eclético, as elevações na Av. Farrapos têm sua visual valorizada pelo amplo recuo, cujo espaço tratado como área
verde e com pavimentação de pedra de granito rosa, o que faz uma grande diferença no aspecto urbano, com
relação às construções vizinhas que se encontram no alinhamento da rua. Há um grande destaque também no
contraste do conjunto arquitetônico horizontal em relação com a verticalidade da chaminé, no amplo espaço que
forma o todo.
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Segundo levantamento da construtora, a tipologia arquitetônica empregada para a implantação da planta industrial,
teve como partido geral a implantação de prédios dispostos transversalmente, com possibilidade de desenvolvimento
da indústria no sentido longitudinal, da profundidade. O sistema construtivo, comum na época, era com uso de
estrutura de muraria externa em alvenaria de tijolos, estrutura de madeira para a cobertura dos vãos e telhado de
telhas de barro, tipo francesa.
Quanto ao tratamento dos volumes, é composto de uma marcação vertical por cunhais e pilastras almofadadas,
acabadas em capitéis, uma marcação horizontal com cimalhas e entablamento encimado por frontão triangular,
platibanda inclinadas, com ornamentos.
As platibandas funcionam como anteparo para esconder a forma da cobertura. Os panos lisos entre pilastras e
cunhais estão simetricamente implantadas com janelas de ferro e porta com bandeira em arco. A fachada da Av.
São Pedro, tem, em sua composição, um modo simétrico, com pilastras pouco salientes e panos lisos com
aberturas, encimadas pela platibanda (figura 117) .

A implantação existente mostra a longa fachada da Avenida São
Pedro, sem demonstrar permeabilidade ou comunicação com o tecido
urbano adjacente (figura 118). Esse é um fator negativo do projeto,
pois compromete a caminhabilidade do bairro, considerada essencial
para a revitalização de um bairro.
Figura 117: Fachada lateral da Av. São Pedro. Fonte: Foto da autora.
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Figura 118: Levantamento preexistências Fiateci. Fonte: Construtora Rossi, 2015.
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Quanto à pintura externa das edificações preexistentes, o projeto prevê remoção das películas soltas ou craqueladas
do acabamento existente. Após lixamento, as paredes deverão receber acabamento com pintura em tinta acrílica
fosca, conforme prospecções de cromia abaixo (figura 119):

Figura 119: Trato cromático proposto para a fachada da preexistência. Fonte: Construtora Rossi, 2015.

As esquadrias de ferro a serem preservadas, deverão ser removidas, restauradas e recolocadas, com aplicação de
fundo anticorrosivo e aplicação de tinta de acabamento, tipo esmalte fosco, cor grafite escuro. Os vidros rachados
serão substituídos, colocados no mesmo sistema dos existentes, com massa de vidraceiro, pelo lado interno e
externo. As partes móveis das janelas deverão ter o sistema de acionamento recuperado (figura 120).
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Figura 120: Aberturas metálicas com vidros faltantes que deverão ser recuperadas. Fonte: Fotos da autora.

Quanto às esquadrias de madeira, as portas deverão ser preservadas nas fachadas principais dos prédios E1 e E3,
recebendo as seguintes intervenções: remoção das ferragens, remoção das camadas de tinta por processo de
aquecimento e uso de espátula, remoção das partes danificadas e realizar a reintegração com a inserção de peças
de madeiras da mesma espécie ou por madeira da mesma densidade. As portas danificadas serão utilizadas como
modelo, para confecção das novas, que deverão ser repostas com cola e tarugos, conforme a exigência técnica de
cada caso. Haverá aplicação de pintura em esmalte na cor a ser definida no projeto de cromia, de acordo com a
técnica especificada pelo fabricante.
As ferragens serão tratadas conforme especificada para as janelas de ferro, após recuperadas do sistema de
acionamento e fixação.
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O telhado dos edifícios localizados nas periferias do conjunto foi refeito com telhas de barro, para melhor
caracterização e uma harmônica visualização por parte dos pedestres. Os telhados dos prédios do miolo do
quarteirão foram refeitos com telhas metálicas, mais leves e com maior durabilidade (figura 115).

Figura 121: Vista panorâmica onde se percebem os diferentes acabamentos do telhado. Fonte: Foto da autora.

O projeto total para o empreendimento Rossi Fiateci compreende como edifícios a serem construídos: três torres
residenciais com 432 unidades e uma torre comercial com 170 salas comerciais. Os apartamentos têm as seguintes
áreas privativas: dois dormitórios = 64,89 m² , três dormitórios = 76,50m². As salas comerciais básicas têm 33,98m².
Nos edifícios a serem restaurados, serão alocados o shopping, que soma um total de 952,40m², e um centro
comercial com 50 lojas de 130m2. As vagas de estacionamento são em número de uma vaga por unidade no
residencial e também no comercial (figura 121). Área total do terreno: 36.756m².
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Figura 122: Plantas do empreendimento nas diferentes etapas. Fonte:Construtora Rossi, 2015.
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Figura 123: Planta de localização das diferentes áreas do empreendimento e suas novas funções. Fonte:
Construtora Rossi, 2015.

As novas edificações estarão concentradas na fachada da Avenida Polônia (figura
122). Nos edifícios antigos, todas as ações que deverão ser realizadas pela
construtora pretendem manter o máximo possível de material histórico referencial.
Sem dúvida, em um empreendimento desse porte, levando-se em consideração o
iminente abandono e consequentemente risco de desaparecimento em que se
encontravam os edifícios em questão, uma ampla negociação se fez necessária.
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Em troca de todas essas ações de preservação e restauro propostas pela construtora, a Secretaria Municipal de
Cultura da cidade de Porto Alegre abriu algumas concessões para que o projeto fosse viabilizado. Entre elas, estão
a liberação de um limite máximo maior de altura para as torres a serem construídas (que já estava liberado para as
quadras vizinhas) e também o aumento do pé-direito de alguns dos edifícios existentes para que pudessem abrigar o
estacionamento do shopping proposto, em seu mezanino (figura 123).
Um dos pontos mais delicados do projeto, do qual a viabilização do centro comercial dependia, a possibilidade de se
criar um estacionamento num segundo nível sobre as lojas era fundamental. A altura de edificação existente não
permitiria tal execução. A construtora propôs levantar a estrutura do telhado dos galpões, aumentando assim o pédireito do segundo pavimento criado e possibilitando o estacionamento (figura 124).

Figura 124: Fachada com a alteração da altura do telhado. Fonte: Construtora Rossi, 2015.

Considerando a condição exposta, foi aprovada tal solicitação, com uma interferência reduzida na fachada dos
edifícios. Nessa diferença de altura, foi utilizado um fechamento venezianado, que permite a ventilação necessária
para a exaustão dos gases provenientes dos automóveis (figuras 125 e 126). Nota-se, entretanto, que internamente
os usuários não terão a mínima sensação de estar dentro de um edifício histórico.
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Figura 125: Fechamento da área resultante da alteração de altura no telhado para viabilização do estacionamento. Fonte: Fotos da autora.

Figura 126: Corte apresentando a altura a ser modificada nos galpões para abrigar o estacionamento. Fonte: Construtora Rossi, 2015.
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Segundo Lineu Castello, os lugares clonados podem ser contemplados como lugares de urbanidade. Essa
urbanidade é induzida por meio de estímulos associados à pluralidade, aura e memória. Ao estimular a pluralidade, o
lugar da clonagem acompanha as mutações dos diferentes padrões de urbanização da sociedade atual.
Consideram-se novos tipos de urbanidade em novos lugares, com implicações também comportamentais novas
sendo introduzidas nas experiências existenciais dos indivíduos. Para estimular a aura, os novos lugares se valem
de estratégias similares à de criação de uma grife, de uma marca, que tornam o lugar mais perceptível por essas
razões do que por suas características morfológicas, o que seria mais comum em se falando de objetos
arquitetônicos. Para estimular a memória, os lugares clonados usam estratégias de conservação urbana integrada,
áreas de interesse histórico-cultural abandonadas e deterioradas, ao se submeter a ações de placemaking e
placemarketing se tornam lugares perceptíveis aos cidadãos, influenciando também culturalmente, portanto, essa
sociedade.
O empreendimento reforça esta aura de memória, no momento em que inclui um Museu da Fiateci, com entrada
franca. É possível se acessar diretamente o centro comercial que será instalado nos pavilhões de maior porte da
antiga indústria. A estratégia do centro de compras é sempre atrativo para os novos moradores, pela facilidade e
comodidade que proporcionam. Além disso, como explica Lineu Castello
É bastante admissível reconhecer que numa sociedade como a contemporânea, na qual quase 90%
de seus membros são moradores de ambientes urbanizados, sejam privilegiadas práticas
comportamentais de natureza consumista, típicas das metrópoles, cidades e aglomerados urbanos,
pois uma das origens destas concentrações se prende precisamente à urbanidade que oferecem ao
darem lugar a oportunidades de trocas e informações entre as pessoas e grupos sociais. Isto por si só
já bastaria para tornar aceitável a ideia de que os novos lugares urbanos apresentem como
característica alguma propensão de teor consumista.(...) Ambientes urbanizados" justamente pelo fato
de que a humanidade escolheu, decididamente, o urbano como seu lócus de vida. (CASTELLO, 2007,
p. 04).
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Outro ponto importante do projeto é a área reservada para a montagem
de um Museu, que foi reconstruída utilizando as técnicas construtivas
originais de encaixes de madeira e montagem de telhado (figura 127) e
que será aberta ao público com fotos, máquinas e equipamentos da
antiga indústria têxtil. Em frente à entrada do Museu, a praça existente
será revitalizada, seus passeios em pedra portuguesa serão todos
refeitos, e as grandes árvores serão preservadas.

Figura 127: Imagens do local do futuro Museu, com telhado reconstituído. Fonte: Fotos da
autora.

Segundo Francisco de Gracia, duas unidades formais excludentes entre si podem agrupar-se e constituir uma
unidade maior, mesmo que preservando sua identidade formal. Esse tipo de estratégia, adotada no caso da praça
interna do Rossi Fiateci, é uma acomodação compositiva mediante a manipulação da massa intramuros entendida
como uma realidade bilateral moldável. Duas formas A e B independentes geometricamente (figura 128) podem
compatibilizar-se preservando sua identidade figurativa se for trabalhado um pórtico como elemento de sutura.
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Figura 128: O pórtico como elemento de sutura.
Fonte: GRACIA(2001, p.189).

Uma praça interna coberta (figura 129) constitui-se num lugar semipúblico. Essa tipologia, mesmo que parcialmente
privada, ainda assim será um espaço que vai procurar satisfazer a necessidade de um lugar de encontro e
compartilhamento para os seus usuários. O espaço entre o shopping e a loja âncora (dois edifícios revitalizados)
será coberto e fará a interligação dos dois através de um espaço de convivência.

Figura 129: Fachadas praça interna coberta e a ligação entre os edifícios. Fonte: Construtora Rossi, 2015.
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Figura 130: Local da futura praça interna, com a chaminé e estruturas adicionais que sustentam a fachada histórica. Fonte: fotos da autora.

Uma estrutura adicional independente está sendo construída para dar amparo às paredes da preexistência (figura
130). Foi cuidada a locação dos pilares com relação às grandes aberturas delas. Essa permanência é muito
importante, pois, segundo pesquisa realizada por Lineu Castello, mesmo frente ao severo declínio urbano
experimentado por algumas das locações e dos avantajados vazios decorrentes do abandono de uso de outras, a
força imagética de alguns elementos da paisagem permaneceu viva na mente das pessoas entrevistadas. No caso
do IV Distrito, permanece muito forte a percepção de ambiente industrial associado a toda a área.
A permanência da chaminé (figura 131) é também um fator que reforça essa imagem mental, tendo em vista sua
monumental posição dentro do quarteirão e sua visibilidade contínua. Pode-se, porém, observar a existência de
longas fachadas sem aberturas para a calçada, o que torna o passeio público monótono e poderia vir a ser
eventualmente considerado pouco seguro.
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Figura 131: Visibilidade e imponência da chaminé reforça a imagem mental do bairro industrial. Fonte: Construtora Rossi, 2015.

Os prováveis efeitos na cidade

A comodificação dos bens culturais é motivo de críticas e discussões, porém o Estado não tem como arcar
totalmente com essas operacionalizações, e o risco desses bens rapidamente desaparecerem é muito maior. Isso
seguidamente acontece, quando a busca de um equilíbrio, pontuado pelo bom-senso não é encontrado. No caso do
empreendimento Rossi Fiateci, as negociações conduziram o processo de reabilitação do bem histórico para um
estágio de autossustentação. O projeto proposto vem a viabilizar economicamente a permanência do patrimônio,
tornando-o um novo lugar na cidade e alavancando outras propostas na mesma região (figura 132).
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Figura 132: Vista panorâmica do alto do edifício residencial. Fonte: Foto da autora.

Segundo Rem Koolhaas, em recente entrevista à revista Spiegel, seu escritório estava se sentindo incrivelmente
desconfortável com a obrigação de ultrapassar seus próprios limites constantemente. Então, voltaram-se para a
preservação, que requer inteligência, precisão e criatividade, sem se esperar que surjam mirabolantes efeitos.
Segundo ele, a conversão de edifícios responde muito mais sobre conceitos do que efeitos. As dimensões e o
repertório do que vale a pena preservar hoje se expandiu dramaticamente, o que significa que ”não deveríamos
derrubar edifícios que sejam ainda utilizáveis”. Ainda assim, completa ele, isso não significa que não deveríamos
derrubar e começar de novo em alguns casos.
Quando fala de efeitos nos arredores de uma conversão, ele comenta a respeito da Fundação Prada, recentemente
elaborada por seu escritório, em Milão (figura 133). No contexto fortemente industrial ao redor da Fundação no
subúrbio de Milão talvez apareçam mais alguns cafés, mas o edifício não vai mudar radicalmente o caráter do bairro.
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Há o risco, sem dúvida, mas para ele urbanidade é também diversidade, é o fato de diferentes classes sociais
convivendo. A segregação é antiurbana. Ele se aprofunda no tema, explicando sua crença de que "temos que
preservar a história", não apenas a arquitetura. Argumenta que a popularidade da reutilização de antigos edifícios é
consequência de uma mudança de paradigma, que passou dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade para
conforto, segurança e sustentabilidade.

Figura 133: Gold versus gray. Fondazione Prada Milão. Fonte: Página da Revista Spiegel, 2015.

Segundo David Harvey, em entrevista à Revista AU (2015), estamos vivendo a urbanização planetária. Onde o
capital financeiro é fluido e viaja pelo planeta Terra, há cada vez mais características comuns de desenho pelo
mundo. Exemplifica contando justamente sobre as remodelações dos portos, transformados em espaços de lazer. A
comercialização do espaço tomou conta, e os lugares antes diferentes se parecem cada vez mais com quaisquer
outros no mundo. Segundo ele, ”vemos uma tentativa de moldar a cidade ao redor do espetáculo, da arquitetura
exclusiva e do cultivo de certa ideia de patrimônio”.
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As críticas feitas a um projeto de revitalização que inclua espaços comerciais existem há muito tempo. As propostas
de concepções arquitetônicas para implantação do comércio como fonte animadora e geradora econômica para a
cidade mostram como o comércio se molda facilmente tanto em termos de espaço como de localização. São, porém,
criticados, segundo Teófilo Meditsch (PROPAR, 2004) em sua dissertação de mestrado intitulada “Comércio e
Reabilitação”, pois procuram valorizar a arquitetura e o local através do apelo comercial, do viés do parque temático
como exploração da imagem cultural.
Estamos falando, contudo, da viabilidade econômica da permanência do patrimônio, e, nesse caso, o projeto que
engloba várias áreas e é multifuncional tem como premissa básica a inclusão do comércio, o que torna seu mix
interessante e objeto de desejo atualmente. Afinal de contas, ainda somos um país em desenvolvimento, cujas
grandes massas das classes sociais almejam alcançar um patamar de consumo ao qual nunca tiveram acesso
(figura 134) tanto intelectualmente como materialmente. As opções dos modos de morar já existentes em outros
países mais desenvolvidos aqui ainda não encontram mercado. Isso justifica a arquitetura tão dentro do senso
comum adotada nos empreendimentos de grande porte em nossas cidades. O Rossi Fiateci não foge a essa regra,
vide as plantas de distribuição dos apartamentos e salas comerciais
propostos (figuras 135 e 136) assim como em seu desenho de fachada.

Figura 134: A comercialização da ideia do “industrial”. Fonte: Página da Loja Tok & Stok, 2015.
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Figura 135: Planta baixa pavimento tipo torre residencial. Fonte: Construtora Rossi, 2015.
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Figura 136: Planta baixa pavimento tipo da torre comercial. Fonte: Construtora Rossi, 2015.
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Segundo De Gracia (2001), o edifício
pode participar da cidade através de sua
forma como imagem – é o campo visual.
E também pode inserir-se na cidade
como

estrutura,

– o que permitira

reconhecer a existência de um contexto.
O

impacto

visual

causado

pelo

empreendimento na escala do IV Distrito
é indiscutível (figura 137).
Figura 137: Diferença de escala entre as torres e o grão existente. Fonte: foto da autora.

Este impacto, porém, se analisado como “acupuntura urbana”, se considerado como parte de uma estratégia
baseada em uma série de pontos de intervenção independentes aplicados ao tecido urbano, terá influência direta
nos seus arredores mais imediatos e se forem coordenados produzirão um efeito em larga escala. Casanova e
Hernandez, em seu livro Public Space Acupuncture - Strategies and Interventions for Activating City Life (2014)
corroboram com essa ideia. Entretanto, parte fundamental nesse processo é a criação, qualificação ou requalificação
do espaço público como elemento articulador da vida nas cidades. Nesse ponto, o projeto Ross Fiateci não responde
ao apelo das novas cidades propostas pelos conceitos de urbanismo tratados internacionalmente.
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Isso é o que nos releva a percepção ambiental, que envolve as informações emitidas pelo ambiente a seus usuários
e o reconhecimento de uma estrutura de referências, determinada pelo arranjo que se estabelece entre as pessoas,
os lugares e os elementos tectônicos, e que orienta e viabiliza o desempenho das atividades urbanas (CASTELLO in
CASTRIOTA, BARCI, 2003, p. 253).
Suas ruas adjacentes (figura 138) terão com certeza
um grande upgrade nos pequenos comércios, o que
contrabalançará a falta desses espaços que propiciem
a

circulação

empreendimento.

das

pessoas

Podem

vir

pela
a

cidade

no

responder

às

necessidades sociais ou ao desejo de melhorar um
aspecto da vida urbana específico como a questão da
segurança, por exemplo, ou o simples fato de
intensificar as relações humanas já existentes mas
momentaneamente enfraquecidas naquele lugar.
O arquiteto deve ser capaz de acessar não somente o
espaço mas também o tempo, e deve ter a experiência das
cidades em sua escala histórica, apoderando-se de
elementos de estilos e de experiências do passado (BOFILL,
2015, p.71).

Figura 138: Vista do último andar do edifício residencial, olhando a
Av. Polônia e suas adjacências. Fonte: foto da autora.
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Porém, quando cruzamos o projeto de reuso com a cidade existente fica clara a falta de conexão entre as
edificações tanto a nível arquitetônico quanto ao nivel de fluxo de pessoas. A permeabilidade do projeto para com as
ruas adjacentes e da implantação como um todo também é frágil. As partes não se comunicam – residencial,
comercial e de serviços. Os pontos de acesso são restritos – as fachadas contínuas como a da Av. São Pedro não
contemplam as premissas de uma cidade pensada para as pessoas .
O IV Distrito na cidade de Porto Alegre ainda tem um longo período de melhorias a percorrer. As estratégias urbanas
a serem implantadas são tanto se não mais importantes que os projetos de reuso individualmente. Além do conjunto
como um todo, as decisões devem ser articuladas envolvendo o patrimônio selecionado para ser preservado, seus
novos usos, os novos usuários destes lugares, suas atividades e a economia que movimentará e tornará viável e
permanentemente vivo, com perspectivas de longo prazo para uma reabilitação em grande escala.
A exemplo de Barcelona, com o projeto 22@ (que está neste momento sendo discutido e foi analisado in loco por
duas equipes da Prefeitura Municipal de Porto Alegre que partiram para visitar a cidade em junho e em outubro
deste ano − 2015), é notória a importância de um planejamento que perceba e envolva todo o contexto da área em
questão. O comprometimento com as edificações a preservar, com a população local e a ingressante, assim como
com as atividades que serão propostas para os novos usos é uma triangulação que deve ter o mesmo peso e a
mesma importância para que se obtenha sucesso.
O empreendimento Rossi Fiateci mostra-se como um marco inicial, de relevada importância para todo o processo
pensado para o IV Distrito. Entretanto, novos lugares deverão ser criados e novas estratégias pensadas para que
essa área da cidade realmente se torne novamente atrativa e convidativa à urbanidade. Ingredientes básicos já
existem – precisa-se, entretanto, de elementos inovadores e conectores para fomentar esse processo.
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Após estudo e análise de diversos casos de reabilitação do patrimônio, uma das conclusões mais claras que se pode
constatar é a de que apenas a dinâmica do uso poderá comprovar o sucesso de sua permanência como um
verdadeiro lugar. Lugar, conceito este que contribui para o entendimento das cidades, quando afirma Lineu Castello
(2007) que sua característica fundamental é a urbanidade – que, por sua vez, é traduzida em pessoas. Espaços sem
pessoas não são lugares. As pessoas fazem a cidade, não os edifícios. Mas para que estes sejam habitados e
vividos, precisam atender às demandas da época em que são solicitados. Sua duração através do tempo só se
justifica pela devida inserção no cotidiano das cidades, sua utilização seja como espaço de fruição, de trabalho, de
moradia, de lazer, enfim, onde a vida aconteça.
A heterocronia estudada nesta pesquisa, através da identificação de estratégias utilizadas, diretrizes de projeto e
linhas de ação que contemplem a convivência do novo com o antigo torna possível aprimorar nossa capacidade de
viabilizar a permanência do patrimônio histórico frente a uma sociedade tão volátil, já viciada no imediatismo, na
indiferença perante a história e também perante seus semelhantes.
Uma das hipóteses colocadas no início da pesquisa, agora se confirma: a percepção dos antigos edifícios (a que
permanece na memória coletiva) conta positivamente para imagem institucional da empresa que a ela se vincula,
trazendo resultados econômicos positivos em suas operações.

Ocorre a valorização econômica dos

empreendimentos, por estarem ligados à preocupação e à preservação da nossa história, ao mesmo tempo em que
a memória coletiva influencia o reuso de determinadas áreas e edificações, valorizando-os.
Isto fica demonstrado dos casos estudados, provenientes dos mais diversos lugares do mundo, assim como os
exemplos dentro da própria cidade de Porto Alegre.
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Os detalhes minuciosamente estudados e pensados na casa Lutzenberger, por exemplo, são pontos importantes e
positivos no projeto de reuso. O diálogo entre o novo e o antigo é claro e legível, assim como no projeto do Armazem
Avante, no qual a relação de contato e de troca com a cidade é uma premissa de projeto. No projeto do hotel
Viverone, o edifício histórico é restaurado, as relações da preexistência com a cidade são mantidas e até mesmo
melhoradas. As qualidades do bairro são valorizadas com a implementação do projeto.
No caso dos empreendimentos de grande porte, vários itens foram mantidos, outros revitalizados, e ainda novos
incorporados. O Shopping Total já apresenta certa preocupação em oferecer o contato dos usuários com as
edificações históricas, tanto interna quanto externamente e também espaços públicos atraentes em seu conjunto.
São questionáveis, porém, o resultado arquitetônico das novas edificações e sua permeabilidade/contribuição para o
entorno (de qualidades ambientais tão exuberantes). No caso do empreendimento Rossi Fiateci, o fato de ser
elemento disparador de novas atitudes frente ao bairro o faz protagonista. Entretanto, a relação arquitetônica e
projetual das preexistências com as novas edificações é praticamente nula e o mais comprometedor é o fato do
conjunto permanecer quase isolado dentro do bairro - não há conexão com o tecido existente, algumas ruas
terminam em suas fachadas e são simplesmente desconsideradas. Os acessos são restritos e nem mesmo entre as
partes residencial, comercial e de serviços há comunicação, sequer peatonal. As áreas de lazer do condomínio estão
expostas para a rua, delimitadas com gradis de longa extensão. Como coloca Gustavo Sbardelotto, em sua
dissertação de mestrado “Reconexão de Espaços Degradados à Cidade por meio da Reconversão de Uso de Vazios
Industriais: o Caso do IV Distrito em Porto Alegre” (UFRGS, 2015), as atividades comerciais do Rossi Fiateci serão
desenvolvidas em um ambiente fechado, não em um ambiente voltado para a rua, que gere dinâmica urbana,
vitalidade e movimentação típica de uma cidade, priorizando as relações entre as pessoas no ambiente urbano.
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O entorno, nesse caso, será gradualmente beneficiado com a implantação do empreendimento, mas essa será uma
reação ao projeto implantado, sem ter sido fomentada ou viabilizada pela nova intervenção. As ligações com as
partes saudáveis da cidade também não se mostram materializadas.
Este é um ponto chave, pois se conclui também que não há como se promover a reabilitação dos edifícios sem ter
extrema preocupação com o território como um todo e suas conexões em termos urbanísticos. A problemática da
reabilitação de zonas degradadas se modifica quando passamos para a grande escala, para o urbanismo como
projeto macro. É possível verificar o modo como a necessidade de mobilidade no decorrer do tempo pode prejudicar
a estrutura e a leitura da cidade. Encontramos no IV Distrito a Avenida Farrapos, uma barreira significativa que
impede o encontro das pessoas com o outro lado do bairro. “O lado de lá” parece outro mundo. A via rápida que hoje
aumenta em muitos decibéis a sonoridade no bairro tem pouquíssimos pontos de travessia, tanto de carro quanto a
pé. Fator preponderante a ser resolvido, já que as conexões e a permeabilidade são elementos fundamentais para a
urbanidade. No caso do IV Distrito poderia se dizer até mesmo vitais.
É importante ressaltar também que se constata com a realização desta pesquisa uma certa relação entre escala e
resultado. Conforme aumenta a escala do projeto, mais complexa é a obtenção de um resultado satisfatório. Na
pequena escala, a arquitetura per se é valorizada e estudada. Nos casos em que se trabalha com a escala urbana, a
preocupação com a integração dos lugares, a valorização da região como um todo e da cidade para com seus
habitantes na área revitalizada é um fator mais difícil de equacionar.
O planejamento das cidades em termos de preservação neste momento passa por esta importante mudança de foco
– do industrial para o comercial, de serviços e de tecnologia. É o caso do IV Distrito, um território de mudança, onde
muitas perspectivas diferentes podem vir a acontecer. Na sua variedade original, tanto em termos de arquitetura,
quanto de habitantes, a heterocronia já se faz presente em alguns de seus “lugares”.
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O que parece faltar é exatamente uma visão mais ampla, que envolva as zonas ativas existentes, as edificações
reabilitadas e suas novas partes com projetos que conectem a cidade a estes. O que se busca são resultados que
tragam urbanidade além de uma continuidade tanto física quanto temporal. Sempre deixando espaço para que as
forças naturais de expressão do local possam se manifestar em contraponto à excessiva sensação de globalização
que se vê em alguns exemplos repetidos em todo o mundo, uma urbanalización, como coloca Francesc Muñoz
(2008).
Após ter participado juntamente com o professor orientador desta pesquisa, Prof. Dr. Lineu Castello, do 51o
Congresso da ISOCARP – Sociedade Internacional de Urbanismo na cidade de Antuérpia na Bélgica, em outubro
deste ano (onde parte desta dissertação foi apresentada) –, ficou ainda mais clara a importância do urbanismo
quando se pensa na requalificação de edifícios. Sob o tema “Como Retrabalhar a Cidade Produtiva” vários
seminários e debates trouxeram à tona assuntos que se mostram serem os mesmos em todos os países
participantes, tanto os desenvolvidos quanto os em desenvolvimento. As preocupações, os problemas e as
incertezas já são as mesmas tanto lá quanto aqui. A necessidade de trazer vida novamente a determinadas zonas
das cidades, através de novos usos, novos postos de trabalho, novas moradias e, principalmente, novas parcerias
entre setores público e privado, com empresas voltadas à economia inclusiva são pontos fortes de consenso.
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Outra constatação é a impossibilidade de se fazer previsões na era hiperdinâmica em que vivemos, pois esta nos
obriga a planejar realizando, experimentando. É muito mais uma questão de processo. Ações do tipo postos
avançados de liderança (subprefeituras) podem vir a ajudar com a liberação rápida de novos projetos e com estudos
coerentes de viabilidade econômica e construtiva nestas áreas degradadas e subutilizadas da cidade. Além disso,
economicamente falando, a interface do formal com o informal é inevitável mas pode trazer benefícios para ambas.
O patrimônio não tem como permanecer completamente estático frente à esta velocidade que nos auto impomos.
Ele deve ser passível de pontuais à grandes alterações, adições ou mesmo subtrações que lhe deem sobrevida no
contexto de cada época que atravessa. Nos dias de hoje, o que se faz necessário são novos patamares econômicos
produtivos: a produção de mercadorias em pequena escala, a valorização da criatividade e da manufatura locais, a
indústria da tecnologia e da informação, assim como a cooperação entre empresas e a inclusão social. Todas
premissas para se projetar uma cidade resiliente e viável economicamente. Tudo se movimenta, novos lugares
aparecem, de novas necessidades, de novas oportunidades.
Com relação à análise final da dissertação, que trata do IV Distrito, percebe-se que deixar-se enfraquecer ao
encontrar um terreno árido pela frente é fácil. Mas conseguir vislumbrar um caminho ou alguns caminhos possíveis
também não é tão difícil, desde que se tenha uma perspectiva diferente - a de que tudo é possível quando não há
nada pronto. Assim vejo meu tão estimado IV Distrito, com todas as suas facetas, diversidades e adversidades. Um
território a ser explorado, construído e também reconstruído. Concordo com Claudia Titon (2012) quando ela coloca
a necessidade de se buscar a recuperação da centralidade, e não sua criação desta nessa área da cidade. O que
hoje é um brownfield já foi considerado uma cidade dentro da cidade, gerando riquezas, trabalho e desenvolvimento
que extrapolavam seus próprios limites. Hoje, é um pedaço da cidade que, apesar de negligenciado é rico em
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testemunhos e possui uma herança arquitetônica que não se pode desprezar. Um patrimônio valioso, não apenas
físico mas também cultural.
Há iniciativas locais importantes como o Fórum das Instituições de Ensino Superior, promovido pelo Gabinete
Inovapoa, do qual participamos apresentando parte desta pesquisa (ocorrido dia 18 de novembro próximo passado),
mostram que a disposição para acertar existe. O alinhamento de ideias entre academia e poder público demonstram
ser de grande valia para a obtenção de resultados positivos na busca de soluções e métodos de atuação.
Chego a esta etapa da pesquisa ainda mais disposta a investigar e propor, analisar e exemplificar, atitudes que
possam contribuir para o propósito de transformar, numa visão de médio a longo prazo e usando as potencialidades
físicas e humanas de que dispomos, nessa parte da cidade, momentaneamente no limbo. Não que não exista
urbanidade, geração de movimento e fluxo de pessoas, mas é justamente neste ponto que a heterocronia pode vir a
contribuir. São necessários projetos e ações urbanas para que se possa voltar a viver esta parte da cidade 24 horas
por dia e não apenas como um lugar de passagem, de trânsito, de via rápida. A diferença que se percebe na
ambiência ao caminhar 100 metros para dentro do bairro é de uma verdadeira cidade para pessoas.
Quem sabe uma maneira de equacionar a questão colocada inicialmente, velocidade versus permanência, tão
complexa no caso da preservação e reuso do patrimônio, possa ser justamente esta: os edifícios antigos podem
fazer frear um pouco este imediatismo alucinante em que vivemos, trazendo de volta alguns valores e percepções,
mostrando-nos que as situações tão almejadas hoje talvez já tenham existido um dia. Isto é, tudo é cíclico. Da
mesma forma a velocidade da informação e da tecnologia possam ser utilizadas para agilizar processos de
planejamento e também tornar viáveis projetos atuais em lugares preexistentes, isto é, colocando-os novamente em
forma, retrofitando-os.
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De certo modo, ter ficado “parado no tempo” fez bem para o IV Distrito. As qualidades que outrora o conformaram,
são as que hoje tão ferrenhamente buscamos nas mais atuais teorias: a cidade como um lugar de encontro, como
coloca Gehl (2013). As condições físicas básicas (que são algumas das poucas certezas que temos do que será
desejado nas cidades no futuro) como ruas largas, relevo suave, arborização e espaços públicos frequentes, mas
acima de tudo diversidade já são qualidades lá existentes. O conhecimento para administrar essa mudança estamos
buscando. Então, por que não? É um lugar propício para vermos acontecer a heterocronia na arquitetura.

Figura 139: “Casca” histórica no IV Distrito. Fonte: foto da autora.Exemplar similar que é hoje um hotel de luxo em Shangai: qualquer
semelhança não é mera coincidência. Fontes: site Dezeen, 2015.

HETEROCRONIA NA ARQUITETURA: O PROJETO COMO VIABILIZADOR DO PATRIMÔNIO

167

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na coexistência da primeira relação forma-função com a segunda e na tensão entre
ambas, na força do tempo transcorrido agindo sobre o espaço construído, aparecem
as possibilidades estéticas ou comunicativas da reforma (MARTINEZ, 2000, p.385).
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