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PRÓLOGO

Técnica, permanente homenagem feita à natureza, alimento

essencial da imaginação, fonte autêntica da inspiração, prece de

todas a mais eficaz, língua “mater” de todo criador; técnica falada

por poeta conduz à arquitetura. Auguste Perret
1

O mote de mestre Perret poderia ser considerado, no momento, uma afir-
mativa demodée porque, pelo menos por enquanto, as poéticas de gosto racionalista

não estão em moda. O princípio, porém, permanece inalterado, não obstante a
mudança do gosto das formas, porque ninguém que esteja em gozo de suas

faculdades poderá negar que a arquitetura só existe quando o designium é trans-
formado na realidade concreta dos materiais e das estruturas, e estes obedientes,

inexoravelmente, às leis físicas e químicas que regem a sua durabilidade e o seu
equilíbrio estático. Partindo deste pressuposto, todos os problemas de criatividade

na nobre arte só podem ser afrontados com competência científica e técnica, para
que se possa encontrar nela um mínimo de coerência, que permita servir digna-

mente à sociedade. Como dizia mestre Cataneo, o que esperamos de um bom
arquiteto é: essere scientifico, & di naturale ingegno dotato, però che essendo

ingegnoso senza scienza, overo scientifico senza ingegno, non potrà farsi perfetto
Architettore2 .

Conservar a memória da produção arquitetônica humana torna-se, por sua
vez uma atividade mais empenhativa do ponto de vista científico, porque estamos

lidando com exemplares insubstituíveis, irrepetíveis, sobre quais os erros conceituais
ou técnicos não nos deixam margem para desculpas. Ensinando no nosso PPG-

AU e nos CECRE, desde que fundados, disciplinas de tecnologia da conservação e
da restauração, vivenciando durante tanto tempo obras e canteiros de restauro de

todas as escalas, podemos ter a veleidade de afirmar termos acesso ao juízo
crítico da atividade do restauro entre nós, sentindo-nos na obrigação de insistir

sobre esta questão, na qualidade de professor de restauração, destacando os
pontos críticos do seu exercício, na teoria e na prática3 . Já houve momentos em
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que tivemos sérias desconfianças de que a nossa pregação deixava, em certas

pessoas, a impressão de estarmos vindo de algum mundo estranho ou que em vez
de restaurador fôssemos alquimista!

Quem, entretanto, tem um mínimo de intimidade com a História da
Arquitetura sabe que os escritos de Da Vinci já apresentam observações e interpre-

tações curiosíssimas sobre o diagnóstico do comportamento estático de edifícios,
das causas das lesões dos muros e abóbadas, um testemunho de que já existia

uma ciência da conservação (lato sensu). O erudito Leon Batista Alberti, como
quase todos os outros tratadistas, dedica parte do seu trabalho à análise das

construções, seus defeitos e a maneira de repará-los e, o que é mais fundamental,
a tônica dominante das suas observações direciona-se para a importância da

durabilidade das estruturas e dos materiais, quando submetidas ao intemperismo4 .
Isto representa uma ótica da maior atualidade, que tem orientado as investiga-

ções mais modernas sobre o argumento. Infelizmente, a formação que se dá nas
escolas de arquitetura não facilita este trabalho de educação e conscientização,

mazela que se carrega de longo tempo constatada pelo espírito vanguardista de
Viollet-le-Duc, cuja afirmativa é de uma atualidade surpreendente: Or, peu de

siècles présentent autant que le nôtre, une série de progrès scientifiques d’une
valeur incontestable....Nos architectes, comme leurs devanciers, vont-ils

s’empresser de recourir à cette source de rénovation ? Non; ils préfèrent nier
l’influence necessaire de la science sur l’art...5 . Além do mais, como todos

sabemos, o que se restaura é somente a matéria6  e, como conseqüência, a orga-
nização desta matéria no espaço, ou seja, a estrutura. Seria, pois, uma temerida-

de alguém arvorar-se a restaurar um edifício sem dominar minimamente a ciência
de tais argumentos.

Temos, entretanto, notado que a existência da nossa pós-graduação em
conservação (PPGAU e CECRE) tem modificado a mentalidade dos nossos especi-

alistas sobre o assunto. Podemos depreender este fenômeno das constantes soli-
citações que de todas as partes nos chegam para consultorias e ensaios. A nossa

ajuda, porém, não é mais completa em vista da manifesta dificuldade que se tem
de bibliografia especializada, que pudesse dar uma complementação aos temas

sobre os quais trocamos idéias. Nestes contatos, não poucas vezes observamos,
com certa satisfação, velhas e manuseadas cópias dos nossos roteiros de lições

metidos entre as plantas e papéis em canteiros de restauro, além de solicitações
constantes de uma cópia do material novo que foi montado após o curso que

alguém fez. Isto nos deu a idéia de fazer uma produção modesta, mas impressa,
que permitisse atingir mais amplamente a comunidade de especialistas de conser-
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vação da arquitetura. Procuramos, desta maneira, facilitar a árdua tarefa do apren-

dizado científico destes profissionais fazendo uma simplificação de conteúdos de
autores renomados, que são citados na bibliografia, combinada com observações

do dia-a-dia no nosso laboratório e de canteiros de restauro brasileiros, cujas
necessidades e disponibilidades não são muito coincidentes com a dos europeus.

Esta é a terceira edição do texto revista e ampliada. Será fácil notar que ela apre-
senta algumas atualizações e muitas complementações, que se faziam necessári-

as, para serem ajuntadas aos textos das duas primeiras edições.
No futuro estes roteiros poderão ser a base de um manual de tecnologia da

conservação/restauração que pretendemos produzir. Evidentemente, em vista de
suas características esquemáticas, será melhor compreendido pelos que

freqüentaram os nossos cursos ou são especialistas do ramo. Os pontos  destaca-
dos no texto foram, todavia, ditados pela casuística que encontramos nos cantei-

ros de restauro e nos temas que temos que afrontar na prática do nosso exercício
profissional.

 Não se trata de uma publicação sofisticada, mas um documento que pre-
tende substituir, com vantagem, as centenas de fotocópias que andam circulando

por aí. Dela participaram, com grande entusiasmo, o que foi realmente gratifican-
te, bolsistas do NTPR (Núcleo de Tecnologia da Preservação e da Restauração) e

estudantes que freqüentam o nosso laboratório, só pela satisfação de conhecer
um pouco mais. A todos o nosso muito obrigado pela lealdade, amizade, espírito

de colaboração e amor pela ciência demonstrados. Os nossos agradecimentos
também a alguns colegas e amigos do DCTM (Departamento de Ciência e Tecnologia

dos Materiais), aos colegas do Instituto de Química, do Instituto de Geociências e
do Instituto de Biologia, cuja troca de idéias sobre a conservação tem sido sempre

muito enriquecedora para todos.

Mário Mendonça de Oliveira
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