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RESUMO 

 

A necessidade de pesquisas arqueológicas prévias para a construção de novos 

empreendimentos, bem como o desenvolvimento de pesquisas científicas amplas em 

locais de antigos povoamentos, tem aumentado o número de descobertas 

arqueológicas. Este quadro vivido atualmente em muitas cidades aliado ao incremento 

dos valores atribuídos ao patrimônio arqueológico traz novos desafios aos projetos 

arquitetônicos desenvolvidos nestes locais. Para investigar quais são estes valores e 

como devem ser elaborados os projetos em áreas arqueológicas é que se estrutura 

esta tese. A constatação da existência de inúmeras intervenções que não comunicam o 

significado dos vestígios trazidos à tona ou que não são comprometidas com sua 

inserção de forma equilibrada no contexto atual fundamenta a investigação que tem 

como objetivo geral: analisar o resultado das intervenções arquitetônicas de proteção e 

apresentação de áreas arqueológicas, iluminando a necessidade de interface entre 

arquitetos e arqueólogos. Considera-se que a arqueologia é a disciplina que possui os 

instrumentos ideais para a leitura e análise de áreas dotadas de estruturas 

abandonadas e ocultadas por novos estratos temporais. Do mesmo modo, o arquiteto é 

o profissional responsável pela transformação do espaço onde convivem 

coetaneamente os restos do passado e a cidade contemporânea. Nesse sentido, a 

metodologia de análise foi estruturada de forma interdisciplinar: de um lado através do 

campo da conservação e do restauro, entendido como o âmbito da arquitetura 

responsável pela preservação e transmissão ao futuro da preexistência edificada 

mesmo que fragmentada; e de outro a partir da perspectiva da arqueologia, disciplina 

responsável por trazer à tona e interpretar os testemunhos materiais do passado. 

Como objeto de estudo foram delimitadas as intervenções em locais constituídos por 

restos de antigas arquiteturas e a partir da análise da experiência italiana foi revelado 

que embora ainda seja necessária maior interação entre os dois campos, as 

perspectivas atuais que equilibram a conservação e a valorização dos achados – 

entendida como atribuição de sentido - se aproximam mais dos objetivos 

interdisciplinares requeridos para este tipo de intervenção. 

Palavras-chave: intervenção arquitetônica; áreas arqueológicas; experiência italiana; 

arquitetura e arqueologia. 

 



 

ABSTRACT 

 

The need for archaeological research prior to the construction of new buildings, as well 

as the development of extensive scientific research in sites of ancient settlements, has 

increased the number of archaeological discoveries. This situation currently 

experienced in many cities, together with the increase in the values attributed to 

archaeological heritage, brings new challenges to the architectural projects developed 

at these sites. This thesis is structured to investigate what these values are and how 

projects should be elaborated in archeological areas. The verification of the existence of 

innumerous interventions that do not communicate the meaning of the vestiges brought 

to light or that are not committed to their insertion in a balanced way in the current 

context is the basis for the investigation that has as a general objective: to analyze the 

results of architectural interventions for the protection and presentation of archeological 

areas, illuminating the need for an interface between architects and archeologists. It is 

considered that archaeology is the discipline that possesses the ideal instruments for 

the reading and analysis of areas endowed with structures abandoned and hidden by 

new temporal strata. Likewise, the architect is the professional responsible for the 

transformation of the space where the remains of the past and the contemporary city 

coexist. In this sense, the analysis methodology was structured in an interdisciplinary 

way: on one hand, through the field of conservation and restoration, understood as the 

field of architecture responsible for the preservation and transmission to the future of the 

built pre-existence, even if fragmented; and on the other hand, from the perspective of 

archeology, the discipline responsible for bringing to light and interpreting the material 

testimonies of the past. As a study object, the interventions in sites constituted by 

remains of ancient architecture were delimited and from the analysis of the Italian 

experience it was revealed that, although a greater interaction between the two fields is 

still necessary, the current perspectives that balance conservation and valuation of the 

finds - understood as an attribution of meaning - come closer to the interdisciplinary 

goals required for this type of intervention. 

Keywords: architectural intervention; archaeological areas; italian experience; 

architecture and archaeology. 
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21 

INTRODUÇÃO 

Esta tese envolve um tema multidisciplinar, em especial a relação entre projeto de 

arquitetura, arqueologia e preservação do patrimônio cultural. Dirige-se a investigação 

das intervenções arquitetônicas que tem o objetivo principal de proteger e apresentar 

áreas arqueológicas1 através de coberturas, abrigos ou pequenos agenciamentos. São 

intervenções diretas em locais onde os vestígios constituem, na sua maioria, restos de 

antigos edifícios encontrados em pesquisas arqueológicas. 

Ao expor a natureza frágil dos vestígios que antes estavam soterrados, muitas vezes é 

necessária a criação de uma estrutura provisória ou definitiva que garanta a 

conservação dos mesmos e permita o desenvolvimento da pesquisa arqueológica. Em 

alguns casos, a representatividade do achado ou demandas de outra natureza, como a 

turística ou econômica, requerem da nova arquitetura algo além da mera função 

protetiva. Assim, são desenvolvidos projetos arquitetônicos com a inclusão de 

elementos contemporâneos que não asseguram apenas a conservação dos bens, mas 

promovem a acessibilidade e fruição destes locais. 

Pela própria natureza interdisciplinar, os projetos em áreas arqueológicas são produtos 

da relação entre diversos profissionais, principalmente entre arqueólogos e arquitetos. 

Porém, estes especialistas podem ter diferentes visões sobre as dimensões estéticas, 

históricas, culturais e sociais envolvidas, bem como sobre as novas relações entre o 

objeto, a sociedade e o entorno. Assim, antigos fragmentos arquitetônicos dispersos 

num terreno localizado em uma área rural, por exemplo, representam para o 

arqueólogo a possibilidade de inferência sobre o comportamento de civilizações 

remotas. Já para o arquiteto, estes restos podem ser o componente paisagístico de um 

                                                             

1 O emprego dos termos “área arqueológica” ou “sítio arqueológico” é variável em cada país. Na Itália, o 
termo “área arqueológica” é amplamente utilizado e encontrado inclusive no Decreto Legislativo n. 42 de 
22/01/2004, que institui o "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 
luglio 2002, n. 137". Em tal documento, o termo é definido como “um lugar caracterizado pela presença 
de restos de natureza fóssil ou de artefatos ou estruturas pré-históricas ou de idade antiga”. Esta 
definição se aproxima da concebida por Palmerio e Di Muzio (2007, p. 402), para quem as áreas 
arqueológicas são “lugares em que se conservam os restos materiais, principalmente arquitetônicos, de 
antigas civilizações”. Já no Brasil, percebe-se majoritariamente a utilização do termo sítio arqueológico. 
Entretanto, segundo Campos (2018, p. 04), a definição deste raramente é abordada nos verbetes e livros 
especializados, sendo considerado (ao menos no Brasil) como “local onde há vestígios da passagem de 
grupos humanos que habitam ou habitaram o território nacional e que, na compreensão do arqueólogo, 
tenham suas feições reconhecidas especificamente através dos métodos próprios da arqueologia” 
(CAMPOS, 2018, p. 04). Adotaremos neste trabalho o termo “área arqueológica” por entender que sua 
definição é mais clara e mais próxima do nosso objeto de estudo. 



Intervenções arquitetônicas de proteção e apresentação de áreas arqueológicas: 
um olhar sobre a experiência italiana                                                                                               Tatiana Costa 
 
 

22 

novo projeto de arquitetura o qual pode ou não ser pautado no respeito aos valores 

documentais dos achados. Não é rara a ocorrência de obras arquitetônicas em que a 

preexistência de valor arqueológico é um pretexto ao exercício projetual autorreferente 

do arquiteto, como alguns exemplos que serão demonstrados nesta tese e como é 

identificado pela arqueóloga italiana Andreina Ricci ao relatar a frequente indiferença 

de alguns arquitetos com a história dos lugares, se limitando a incluir os vestígios 

arqueológicos no novo projeto sem compreender a sua relação com o contexto mais 

amplo (RICCI, 2006, p. 61). 

Estes equívocos no reconhecimento e na valoração da preexistência arqueológica 

trazida à tona, bem como a dificuldade de compreensão e tradução do seu significado 

no novo projeto de arquitetura nos colocam alguns questionamentos: quais são os 

valores destas estruturas e como devem ser elaborados os projetos arquitetônicos de 

proteção e apresentação de áreas arqueológicas? É com base nestas duas questões 

principais que se estrutura esta tese. 

Partindo do pressuposto que, contemporaneamente, a apresentação de áreas 

arqueológicas visa a revelação dos testemunhos materiais descobertos ao amplo 

público, teoricamente, o respeito ao seu aspecto documental, deveria ser a premissa 

inicial de qualquer projeto de arquitetura a ser concebido. Ocorre que estes objetos 

muitas vezes não são capazes (sozinhos) de comunicar o seu significado ao 

espectador, seja pela ausência de integridade de suas partes, pela sua singularidade 

ou complexidade formal. Daí a necessidade de criação de elementos que facilitem tal 

comunicação. Este tipo de atitude revela a ampliação dos valores atribuídos aos bens 

arqueológicos: do olhar filológico do antiquário ao valor pictórico introduzido com o 

romantismo, somam-se contemporaneamente também aspectos pedagógicos e 

simbólicos. 

Identificar e compreender estes valores e sua manutenção é a etapa inicial de qualquer 

ação conservativa no campo do patrimônio cultural. Aí incluídos os vestígios 

arqueológicos que são símbolos de identidade coletiva e pertencimento às vezes de 

toda uma nação ou da própria humanidade. A inexistência de critérios fixos e a 

variabilidade de julgamento dos valores em função de cada cultura e presente histórico 

afirmam a complexidade desta tarefa. 
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Além disso, a atuação dos profissionais na valorização de áreas arqueológicas se dá 

muitas vezes de maneira independente e sem diálogo. Percebe-se também que há 

poucas discussões teóricas sobre o ato projetual dos arquitetos na proteção e 

apresentação de áreas arqueológicas2. Este descompasso na interação entre os dois 

campos não só pode diminuir o papel da arquitetura nas intervenções, como provocar 

resultados que não traduzam de fato o conhecimento gerado sobre o bem através da 

pesquisa arqueológica realizada. 

A arqueologia é a disciplina que possui os instrumentos ideais para a leitura e análise 

de áreas dotadas de estruturas abandonadas e ocultadas por novos estratos 

temporais. É majoritariamente através dos métodos arqueológicos, inclusive, que estas 

estruturas passam novamente a figurar no contexto ambiental atual. Portanto, o papel 

específico do arqueólogo como primeiro agente na aproximação e interpretação do 

vestígio é irrefutável. Do mesmo modo é inegável o papel do arquiteto como 

profissional responsável pela transformação do espaço onde convivem coetaneamente 

os restos do passado e a cidade contemporânea. Nesse sentido, a interação entre 

estes dois profissionais é fundamental. 

Assim, esta tese tem como objetivo geral analisar o resultado das intervenções 

arquitetônicas de proteção e apresentação de áreas arqueológicas, iluminando a 

necessidade de interface entre arquitetos e arqueólogos. Como objetivos específicos 

estão: 

- Compreender os valores atribuídos a antigas estruturas arquitetônicas evidenciadas 

pela arqueologia; 

                                                             
2No documento conclusivo do Colóquio “Protective Shelters for Archaeological Sites in the Southwest – 
USA”, é citada a carência de publicações sobre a definição de critérios orientadores para o projeto de 
abrigos de proteção em áreas arqueológicas, bem como a ausência de discussões conceituais sobre o 
processo de projeto e não simplesmente avaliações de ordem prática e técnica. O colóquio foi realizado 
no Arizona, em 2001, com o objetivo de aprofundar os estudos sobre estruturas de proteção em áreas 
arqueológicas. Já em 2013, o simpósio “Protective Shelters for Archaeological Sites” realizado em 
Herculano, Itália, e organizado pela British School at Rome com o apoio do Getty Conservation Institute e 
do International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), 
reuniu especialistas de dez países mediterrâneos para tratar de diferentes temas relacionados a 
conservação de áreas arqueológicas. A maioria dos trabalhos tem foco na implantação e gestão das 
estruturas de proteção, sem aprofundar questões referentes ao processo de concepção destas 
estruturas (ASLAN et. al, 2018). Além destes, foram pesquisados outros eventos como o congresso 
“Conservare il passato: metodi ed esperienze di protezione e restauro nei siti archeologici”, realizado em 
Chieti-Pescara, Itália, em 2003 - Ver (VARAGNOLI, 2005); e na Espanha o evento bianual “Congreso 
Internacional Sobre Musealización de Yacimientos Arqueológicos”, em Alcalá de Henares (2000), 
Barcelona (2002), Zaragoza (2004), Santiago de Compostela (2006) e Cartagena (2010) 
respectivamente. 
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- Entender a perspectiva metodológica e os princípios teóricos das disciplinas - 

arqueologia e arquitetura - para o desenvolvimento de intervenções em áreas 

arqueológicas; 

- Identificar a pluralidade de condutas projetuais arquitetônicas existentes em 

intervenções desta natureza e  

- Analisar a experiência italiana na prática de proteção e apresentação de áreas 

arqueológicas nos últimos vinte anos. 

A escolha da experiência italiana como objeto empírico não se dá apenas em virtude 

da grande quantidade de sítios arqueológicos pluriestratificados existentes no país, 

mas também pelo fato do país ser o berço da arqueologia da arquitetura3 e manter 

constantes discussões entre teoria da conservação e do restauro e prática projetual4. 

Segundo Palombi (2021, p. 17), Itália e Roma foram ainda os principais laboratórios 

nos últimos dois séculos na Europa, onde arqueólogos e arquitetos tiveram, sobretudo, 

a tarefa de projetar métodos, ferramentas e soluções para o conhecimento, 

documentação, conservação e difusão do patrimônio arqueológico5. Estas 

experiências, consolidadas ao longo de anos, têm resultado em intervenções frutíferas 

tanto para a arqueologia - disciplina responsável pela pesquisa, comunicação e tutela 

dos objetos arqueológicos - como para a arquitetura, particularmente no âmbito da 

conservação e do restauro, entendido como o campo da arquitetura responsável pela 

preservação e transmissão ao futuro da preexistência edificada ainda que fragmentada 

e incompleta. 

Entretanto, de modo geral percebe-se ainda que o lugar de convergência ideal da 

prática interdisciplinar entre arqueologia e arquitetura não foi alcançado em muitas 

intervenções. Prova disso são os projetos que têm consequências danosas tanto para 

a preservação do patrimônio arqueológico quanto para a qualidade dos espaços 

                                                             
3 Especialização da arqueologia focada na leitura estratigráfica e na interpretação de edifícios em seus 
mais variados graus de integridade. 

4 Para Kühl (2008, p. 92), a Itália é o país que mais tem produzido reflexões no que se refere aos 
preceitos teóricos que devem guiar as intervenções práticas de restauro. A autora cita Torsello (2005, p. 
09), o qual ressalta que “a reflexão sobre princípios de restauro na atualidade permanece praticamente 
circunscrita a Itália; nos outros países [da Europa], a discussão está mais voltada para os aspectos 
técnicos e operacionais” (TORSELLO, 2005, p. 09 apud KÜHL, 2008, p. 92). 

5 Especificamente em relação ao tema da cobertura de áreas arqueológicas há uma vasta bibliografia de 
pesquisadores italianos, dentre os quais destacamos os trabalhos de Ranellucci (1996; 2009; 2012) e Di 
Muzio (2010) como referências contemporâneas. 
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urbanos e da paisagem. No primeiro caso, quando o projeto de arquitetura altera o 

documento arqueológico ou não permite que ele “fale”, o conhecimento da sociedade a 

partir de sua cultura material não é potencializado e o documento é usado como 

pretexto para a veiculação do novo. No segundo caso, quando as estruturas 

arqueológicas são expostas forçadamente sem considerar o contexto ambiental 

existente, há prejuízos para a cidade e a paisagem, como por exemplo quando se 

deixam ao aberto áreas arqueológicas em cidades com um tecido urbano histórico já 

consolidado. 

A constatação da existência de inúmeros projetos que não comunicam o significado da 

arqueologia trazida à tona ou que não são comprometidos com sua inserção de forma 

equilibrada no contexto atual, nos levou à elaboração da seguinte hipótese que norteia 

a tese: dificilmente as intervenções arquitetônicas de proteção e apresentação de áreas 

arqueológicas são conduzidas em respeito a interface entre arqueologia e arquitetura. 

Esta afirmação será verificada através da construção comparativa entre os referenciais 

teóricos das duas disciplinas, bem como da avaliação de sua aplicação nos exemplos 

práticos analisados ao longo do trabalho. 

Assim, numa primeira aproximação no capítulo 1, investigamos a natureza da 

preexistência edificada objeto de pesquisas arqueológicas. Analisamos o caminho 

percorrido pelos objetos arquitetônicos desde o seu arruinamento, seu sepultamento 

sob o solo após sucessivos ciclos de estratificações, depósitos e erosões até sua 

reinserção no mundo contemporâneo graças aos métodos arqueológicos6. 

Ao ser trazida à tona, às vezes após séculos de esquecimento, a antiga arquitetura 

passa por um novo processo de apropriação em que novos valores são atribuídos, 

além do valor como documento material de história. Compreender esses valores ao 

longo do tempo é um dos assuntos sobre os quais se debruça a primeira parte da tese, 

que busca diferenciar as estruturas arqueológicas com maior espacialidade e 

ordenamento estrutural, equivalentes à ruína de um edifício, daquelas que seriam 

objeto de ações de salvaguarda basicamente pelo seu valor documental, 

correspondentes aos fragmentos construtivos de antigos edifícios. 

                                                             
6 De acordo com a Carta de Lausanne (1990), o ‘patrimônio arqueológico’ é definido justamente como “a 
porção do patrimônio material para o qual os métodos da arqueologia fornecem os conhecimentos 
primários” (ICOMOS, 1990).  
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Esta distinção é abordada em italiano através de duas palavras que seriam usadas 

para designar a arquitetura fragmentada: “rovina” e “rudere”. “Rovina”, que pode ser 

entendida nesta tese como “ruína”, seriam os restos que conservam ainda legíveis ou 

identificáveis os elementos da arquitetura da qual faziam parte, ou seja, são 

percebíveis certa espacialidade e ordenamento estrutural. Di Muzio (2010, p. 115) 

coloca que a “rovina” ainda é capaz de uma comunicação formal que pode sugerir ao 

projetista uma solução compatível com a preexistência e o contexto. Já os restos de 

uma parede que não trazem indícios sobre suas possíveis dimensões seriam 

designados como “rudere”, ou fragmentos, restos ou vestígios como entendidos nesta 

tese, os quais se reconhecidos como produtos do fazer humano e, portanto, dotados de 

valor cultural, seriam objeto de ações de salvaguarda a princípio pelo seu valor 

testemunhal. 

Após essa consideração, vale ressaltar que esta tese prioriza os exemplos de áreas 

arqueológicas constituídas por restos, fragmentos e vestígios de antigas arquiteturas 

(principalmente a partir dos capítulos 3 e 4). Isto se dá pela maior frequência com que 

estes são encontrados e por entender que nestes casos a participação da nova 

arquitetura nas intervenções de proteção e apresentação pode ser ampliada, com 

probabilidades de envolvimento de diferentes questões no projeto, como por exemplo, 

a “recuperação da terceira dimensão” (a altura), como sugerido pelo arquiteto italiano 

Franco Minissi para a preexistência arqueológica imóvel (MINISSI, 1996 In 

RANELLUCCI, 2009, p. 23). 

Na década de 1980 com o desenvolvimento do método estratigráfico em arqueologia, a 

consolidação de técnicas voltadas especificamente para o estudo, conservação e 

restauro de estruturas arquitetônicas se tornou uma realidade. As novas possibilidades 

de pesquisa em arqueologia da arquitetura, relacionadas a princípio com o diagnóstico 

de problemas estruturais e com a elucidação da sequência construtiva de edifícios 

antigos, se aprimoraram e, aliadas a estudos tipológicos, históricos e de semiologia, 

permitiram a compreensão da arquitetura de forma única. É através da arqueologia da 

arquitetura e da aplicação dos princípios estratigráficos que mesmo os vestígios 

construtivos sem integridade podem ser entendidos e ter seu significado comunicado, 

ampliando as possibilidades de apresentação das áreas arqueológicas. Este cenário 

vem contribuir para solucionar não só o problema da conservação, mas o da 

compreensão pelo vasto público, manifestado com a intensificação de escavações e o 
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grande número de sítios arqueológicos descobertos nos últimos cinquenta anos 

(SEGARRA LAGUNES, 2017, p. 8). 

Para entender a perspectiva da arqueologia no gerenciamento destas demandas, bem 

como a forma como a arquitetura tem lidado do ponto de vista teórico e prático com a 

proteção e apresentação de áreas arqueológicas está estruturado o capítulo 2 - 

“Arquitetura para a arqueologia”. Nele são aprofundadas as discussões em torno dos 

princípios teóricos que devem orientar as intervenções desta natureza, sendo 

questionado o uso do termo “restauro arqueológico”, ligado primordialmente a 

conservação dos monumentos da antiguidade em estado de ruína através de 

intervenções que buscavam apresentar de modo autêntico o passado. No caso de 

achados arqueológicos, ainda no século XVIII, a preservação do documento como 

encontrado agregava valor à descoberta, pois se podia datá-lo com segurança e 

interpretá-lo historiograficamente (PICONE, 2012, p. 27-28). 

É neste mesmo século que ocorrem as primeiras experiências italianas de proteção de 

vestígios em seu lugar de origem, em Pompeia e Herculano, embora com uma 

abordagem projetual fortemente direcionada para a reconstrução estilística e 

refazimento dos estratos arquitetônicos remanescentes (ALAGNA, 2008, p. 232). Já em 

meados do século XX é percebida certa mudança na forma de apresentação das 

estruturas arqueológicas in situ na Itália, principalmente quando a convite de Cesare 

Brandi, Franco Minissi se torna responsável pelo restauro e musealização de sítios 

arqueológicos na Sicília. A relação entre os dois profissionais resulta em experiências 

inovadoras no campo da arqueologia e da museografia, a exemplo da intervenção 

realizada na Villa del Casale, em Piazza Armerina, em que é debatida, dentre outras, a 

ideia de “exploração de pontos de vista a partir do alto” para uma leitura clara e global 

da planimetria local (MINISSI, 1996 In RANELLUCCI, 2009, p. 23). Somente a partir da 

década de 1990 é que a proteção do patrimônio arqueológico in situ será recomendada 

no contexto internacional. Como produtos desta década estão a Carta de Lausanne e a 

Convenção Europeia de Malta, de 1992. 

Em busca de um panorama mais recente das intervenções arquitetônicas em áreas 

arqueológicas é proposto o aprofundamento temporal da tese nos últimos vinte anos e 

no capítulo 3 são analisados exemplos não só italianos, como de outros países 
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europeus e da América7. O foco é entender a pluralidade de condutas projetuais 

existentes, a partir de uma classificação tipomorfológica das intervenções. Assim, tendo 

sido estruturado nos capítulos anteriores o arcabouço teórico que embasa esta tese, a 

partir do capítulo 3 os exemplos de intervenções são analisados sucintamente, 

reafirmando o posicionamento teórico adotado e conduzindo a crítica que norteará o 

capítulo 4, quando são apresentados os estudos de caso contemporâneos da Itália. 

Estes foram selecionados a partir do enquadramento nas categorias tipomorfológicas 

estabelecidas. São exemplos que em função das soluções encontradas e/ou do ponto 

de vista da crítica levantada ou do reconhecimento em premiações se constituíram 

referências no âmbito da arquitetura, da conservação e do restauro. Além disso, deu-se 

preferência as intervenções onde foi possível realizar a visita técnica8. 

A análise sobre a experiência italiana é feita de um lado através da reflexão sobre a 

leitura e interpretação arqueológica realizadas e de outro, sobre como o conhecimento 

gerado com a pesquisa arqueológica foi traduzido espacialmente na nova intervenção 

arquitetônica. O foco da análise é voltado também para a percepção da manifestação 

ou não dos valores intrínsecos/atribuídos aos bens arqueológicos na nova intervenção; 

a possibilidade de legibilidade9 dos vestígios e a relação da intervenção com o contexto 

(passado/presente) e a paisagem. Assim, é possível perceber se houve e como se deu 

a integração entre as disciplinas, bem como o resultado desta interface na 

conservação, comunicação e interpretação dos testemunhos antigos. 

                                                             
7 Neste capítulo foram inseridos dois exemplos brasileiros, que apesar de não terem sido totalmente 
descobertos em prospecções/escavações, foram objetos de pesquisas arqueológicas e são resultado de 
recentes intervenções arquitetônicas de apresentação. Trata-se do Engenho São Jorge dos Erasmos, 
em Santos/SP e das ruínas da Igreja de São José do Queimado, no Espírito Santo. Esta última, apesar 
de configurar-se como ruína, ilustra de forma singular uma das categorias estudadas na tese. 

8 Durante a realização do período sanduíche do doutorado junto ao Departamento de Arquitetura da 
Università degli studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara, em Pescara, Itália, sob a supervisão do professor 
Claudio Varagnoli, foi declarada pela Organização Mundial de Saúde a pandemia do coronavírus. No 
mês de março/2020 estava confirmada a visita técnica às intervenções em áreas arqueológicas 
localizadas no norte da Itália, nas cidades de Udine, Brescia e Milão. Foi justamente nessa região e 
nesse período que se iniciou a disseminação do coronavírus na Itália, fazendo com que a viagem técnica 
fosse suspensa e fosse antecipado o retorno ao Brasil. Entretanto foi possível realizar a visita às 
seguintes intervenções que constam na tese: Villa del Casale (Piazza Armerina), Tempio di Apollo a Veio 
(Roma), Casa de Championnet I (Pompéia), Parque arqueológico de Siponto (Manfredônia), Área 
arqueológica da Basílica de San Paolo fuori le mura (Roma), Villa Auditorium (Roma), Crypta Balbi 
(Roma) e as áreas arqueológicas do Largo Argentina e Fori Imperiali (Roma). 

9 No sentido de “tornar legível”, de facilitar a leitura e fazer compreensível o significado daquilo que resta. 
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Especificamente no Brasil, os trabalhos acadêmicos relacionados ao tema abordam 

principalmente a musealização da arqueologia, em geral dos acervos museológicos10, 

e não figuram no campo da arquitetura, da conservação e do restauro. O debate no 

país e na América Latina de modo geral parece não ter a mesma densidade das 

discussões percebidas na Europa, onde foram realizados encontros acadêmicos 

exclusivos sobre o tema11. Alguns artigos publicados em eventos brasileiros ou teses e 

dissertações em arquitetura tratam de intervenções arquitetônicas em ruínas de modo 

geral sem discutir de forma mais profunda as especificidades das estruturas 

arqueológicas12. 

Portanto, esta pesquisa visa produzir reflexões teóricas e críticas que podem vir a 

fornecer um contributo científico útil para uma abordagem prática deste tipo de 

intervenção. De modo geral, espera-se reforçar as discussões num panorama mais 

amplo, porém, no caso brasileiro, apesar de ainda serem poucos os exemplos de 

intervenções em áreas arqueológicas, há um rico universo a ser explorado13. O 

                                                             
10 Como exemplos: MANZATO, Fabiana. Socialização do patrimônio arqueológico no Estado de São 
Paulo: proposta de plano de gestão, interpretação e visitação turística em áreas arqueológicas. 2013. 
Tese (Doutorado) - Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo; TOLEDO, Grasiela 
Tebaldi. Musealização da Arqueologia e Conservação arqueológica: experiências e perspectivas para a 
preservação patrimonial. 2017. Tese (Doutorado) - Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de 
São Paulo; BRUNO, Maria Cristina Oliveira. Musealização da Arqueologia: um estudo de modelos para o 
Projeto Paranapanema. 1995. Tese (Doutorado) - Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de 
São Paulo. 

11 Na América Latina identificamos somente uma publicação de 2011 referente a um evento ocorrido no 
México, em 2009: Memoria y Lineamientos del Taller sobre Implementación de Cubiertas Arquitectónicas 
en Contextos Arqueológicos. Disponível em: 

<https://www.wmf.org/sites/default/files/article/pdfs/Memorias%20y%20Lineamientos%20Tecnicos.pdf> 
Acesso em: 05 mar 2021. 

12 Como dissertações e tese ver: ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de. Metamorfose Arquitetônica: 
intervenções projetuais contemporâneas sobre o patrimônio edificado. 2006. Dissertação (Mestrado em 
Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal da Bahia, 
Salvador; PONTES, Anna Maria de Lira. Entre fragmentos: os ditos e não ditos das ruínas patrimoniais. 
2011. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal da 
Paraíba; RODRIGUES, Angela R. Ruína e Patrimônio Cultural no Brasil. 2017. Tese (Doutorado) – 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. 

13 Nesta tese são comentados alguns casos brasileiros, em geral deixados a céu aberto, como os 
vestígios arqueológicos do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro/RJ, as ruínas da antiga Igreja da Sé em 
Salvador/BA, parte da muralha do baluarte da antiga Porta da Terra, em Recife/PE, o Engenho São 
Jorge dos Erasmos, em Santos/SP e as ruínas da Igreja de São José do Queimado, no Espírito Santo. 
Todos, exemplos de apresentação de sítios históricos. Apesar da estratificação mais recente se 
comparada àquela do velho mundo, os monumentos arqueológicos ou pré-históricos brasileiros abarcam 
tanto os testemunhos dos paleoameríndios quanto os sítios históricos derivados desses antigos 
povoamentos. Embora a organização dos paleoameríndios no Brasil ou mesmo o tipo de material 
construtivo empregado em suas construções (terra, madeira e palha) pareça não nos ter legado uma 
herança arquitetônica substancial, os remanescentes arquitetônicos históricos brasileiros são 

https://www.wmf.org/sites/default/files/article/pdfs/Memorias%20y%20Lineamientos%20Tecnicos.pdf
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trabalho visa contribuir para a estruturação do campo no país, onde praticamente não 

há uma construção teórica sobre o tema e pouca análise prática. 

A fim de atingir os objetivos explicitados anteriormente, o desenvolvimento da pesquisa 

se deu inicialmente com uma revisão bibliográfica para a construção do arcabouço 

teórico e conceitual no campo da conservação e do restauro e da arqueologia, o qual 

serviu de embasamento para a compreensão da natureza e dos valores atribuídos ao 

patrimônio arqueológico, bem como para a análise das intervenções selecionadas. As 

discussões e reflexões dos profissionais italianos envolvidos no campo disciplinar da 

conservação e do restauro, desde Franco Minissi e Cesare Brandi a Giovanni 

Carbonara, Claudio Varagnoli, Marco Dezzi Bardeschi e Sandro Ranellucci, foram 

fundamentais para apontar as problemáticas das intervenções a serem estudadas e 

constituem contribuições singulares, pois evidenciam o vínculo intrínseco entre teoria e 

prática na relação antigo/novo. Para o conhecimento das discussões recentes que 

envolvem o tema deste trabalho foram consultadas também algumas teses de 

doutorado cujos enfoques se relacionam especificamente com a arquitetura 

contemporânea em contextos arqueológicos14, bem como atas de congressos e 

eventos. 

                                                                                                                                                                                                    
constantemente descobertos em pesquisas arqueológicas e ampliam as possibilidades de 
desdobramentos futuros. 

14 Foram encontradas algumas teses de doutorado que abordam o assunto na Itália, Portugal, Espanha e 
Turquia: Bagnato (2013) trabalha com a hipótese de uma nova sistemática de valores para a definição 
do papel da arquitetura nas intervenções em áreas arqueológicas; Villani (2012) avalia a eficiência 
técnica e as relações formais desencadeadas por 21 intervenções; Carlini (2004) analisa a relação entre 
escavação arqueológica e tecido urbano, refletindo sobre a contribuição do arquiteto na configuração de 
um sítio aberto para uso e para a cidade; a tese de doutorado de Ertosun (2012) tem o objetivo de 
avaliar as estruturas de proteção, apresentando as semelhanças e diferenças das abordagens de 
conservação na Turquia e no exterior, além de tentar propor um check-list com orientações para os 
profissionais de conservação arqueológica através das recomendações e documentos nacionais e 
internacionais relacionados com o património cultural; a tese de Yaka Çetin (2013), tem como objetivo 
identificar as características arquitetônicas das estruturas de proteção que apresentam deficiência na 
sua função protetora e como o design da estrutura pode estar relacionado aos fatores de deterioração; 
Zelli (2013) critica o fato de toda produção científica existente se desenvolver com foco na ruína, mas 
não no projeto, centrando a sua investigação na composição e no design arquitetônico e não na 
conservação ou restauração da ruína; Feola (2017a) desenvolve o tema da proteção da evidência 
arqueológica através do questionamento sobre qual o papel que a restauração arquitetônica tem 
desempenhado na definição das escolhas projetuais, com foco na cidade de Pompéia; Di Palma (2015) 
trabalha o conceito de arqueologia como arquitetura intermitente, sem relação ao campo da conservação 
e do restauro; Alarcão e Silva (2009) aborda os extremos de construção na ruína (conservação e 
reconstrução), citando os exemplos das cidades romanas de Mérida, Sagunto e Conimbriga; García 
Gonzáles (2016) analisa intervenções arquitetônicas contemporâneas na região de Murcia, na Espanha 
e Ciresi (2018) apresenta um panorama do tema da valorização e uso do patrimônio arqueológico na 
Itália, relacionando-o a gestão pública.  
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Com o período sanduíche do doutorado na Itália, realizado de novembro/2019 a 

março/2020 sob a supervisão do Professor Claudio Varagnoli da Università degli studi 

G. D’Annunzio Chieti-Pescara, a pesquisa foi aprofundada incluindo novas referências 

bibliográficas15. Foi possível discutir a seleção dos estudos de caso e realizar a 

observação das intervenções in loco, avaliando a percepção do espaço e a 

interpretação da preexistência frente a nova intervenção. De forma complementar, 

foram levantadas fontes secundárias sobre os projetos, a partir da documentação 

publicada, como fotografias, plantas, textos analíticos e descritivos. 

Assim, pôde ser construído o capítulo 4, com a apresentação de cinco intervenções 

italianas concluídas neste século e enquadradas nas categorias tipomorfológicas 

estabelecidas no capítulo 3, a saber: 

 Proteção arqueológica (Cobertura): Casa de Championnet I, em Pompéia; 

 Reproposição volumétrica (Abrigo): Sala sul do batistério da basílica patriarcal de 

Aquileia, em Udine; 

 Reproposição volumétrica (Cripta): Área arqueológica da Basílica San Paolo fuori le 

mura, em Roma; 

 Áreas ao aberto (Pequenos agenciamentos): Villa Auditorium, em Roma; 

 Áreas ao aberto (Tipo alusivo): Parque arqueológico de Siponto, na Manfredônia. 

A metodologia para a análise destes estudos de caso foi centrada, portanto, no 

conhecimento das inferências obtidas com a pesquisa arqueológica, na verificação da 

sua incorporação ao novo projeto de arquitetura e na concretização desta interface in 

loco. Deste modo foi possível refletir mais detalhadamente sobre o lugar comum entre 

arqueologia e arquitetura na conservação e comunicação de estruturas arqueológicas. 

                                                             
15 Todas as traduções de citações diretas e indiretas no texto foram feitas pela autora, a exceção do livro 
em alemão Schutz Bauten, de Hartwig Schmidt (1988), gentilmente traduzido por Betânia Brendle. 
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Capítulo 1 

QUANDO A ARQUITETURA SE TORNA 

ARQUEOLOGIA 

 



Intervenções arquitetônicas de proteção e apresentação de áreas arqueológicas: 
um olhar sobre a experiência italiana                                                                                                    Tatiana Costa 
 
 

33 

 

Na introdução desta tese foi estabelecido o conceito de áreas arqueológicas como os 

lugares em que permanecem os restos materiais, principalmente arquitetônicos, de 

antigas civilizações. Trata-se, portanto, de locais onde são identificadas antigas 

arquiteturas sem uso16 e em processo de arruinamento. Se por um lado a ausência de 

uso a qual era destinada uma construção a afasta de um dos aspectos da tríade 

vitruviana para definir o que é arquitetura (firmitas, utilitas e venustas), por outro, a 

aproxima do conceito de patrimônio arqueológico, o qual está relacionado aos objetos 

com indícios de atividade humana que se encontram abandonados. É possível 

perceber, deste modo, que estes restos edilícios transitam entre dois universos: o da 

arquitetura e o da arqueologia. 

A fim de identificar a natureza da preexistência edificada que caracteriza as áreas 

arqueológicas, abordamos inicialmente neste capítulo uma discussão sobre suas 

particularidades funcionais e formais, bem como sobre o processo de abandono que 

permite a ação das forças da natureza e culmina com o sepultamento dos antigos 

edifícios sob o solo. Para esta abordagem são utilizados referenciais teóricos da 

arqueologia, como o arqueólogo americano Charles Orser Jr. e os arqueólogos 

italianos Andrea Carandini e Daniele Manacorda. As investigações são baseadas nos 

seguintes questionamentos: qual o estado formal das estruturas em áreas 

arqueológicas? Como atingem esse estado? E o que as classifica como arqueológicas? 

Sobre este assunto, Carandini (2000, p. 09) coloca que a transformação dos objetos 

por forças naturais ou humanas que terminam com sua deposição no subsolo constitui 

uma das principais curiosidades da arqueologia. Já Manacorda (2009, p. 4) nos lembra 

que o solo é o repositório dos sinais da presença humana e que a arquitetura - que 

com ele se funde - é uma das formas mais fascinantes, intrigantes e duradouras destes 

sinais. 

Ao se fundir a natureza, gradativamente a arquitetura vai perdendo sua forma original e 

sua integridade. Para ampliar o debate sobre estas questões formais e sobre a 

influência da integridade na percepção das estruturas arquitetônicas em áreas 

                                                             

16 Entende-se aqui “uso” como questão utilitária, já “função” não se refere necessariamente a algo 
pragmático, podendo ter inclusive caráter simbólico. 
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arqueológicas são acrescentados referenciais do campo da conservação e do restauro, 

como Paolo Torsello, Alois Riegl, Giovanni Carbonara, dentre outros. 

Ainda priorizando a identificação e o reconhecimento da preexistência edificada como 

uma das etapas para uma intervenção mais atenta em áreas arqueológicas, procurou-

se compreender os valores atribuídos a estas estruturas ao longo do tempo, o que se 

constitui num dos objetivos específicos da tese. Para tanto, foram fundamentais a 

retomada da noção de ruína e seu tratamento no século XIX, principalmente em função 

do conceito de “restauro arqueológico” cunhado por Camillo Boito neste período. 

É justamente com base na evidência de uma distinção clara entre ruína e vestígio pelos 

autores pesquisados, tanto arqueólogos como arquitetos restauradores, que se propõe 

a leitura dos valores atribuídos a estes bens (ao menos pelos especialistas), quer seja 

o valor documental, histórico ou artístico. Entretanto, em se tratando de áreas 

arqueológicas, além do entendimento destas áreas como contenedoras de estruturas 

abandonadas, uma peculiaridade há de ser considerada: a presença da arqueologia 

como meio pelo qual elas são trazidas à tona. É o que Manacorda (2018, p. 42) nos 

esclarece quando afirma que nada “nasce” arqueológico e que os sinais do passado 

apenas quando são submetidos aos métodos da arqueologia tornam-se arqueológicos, 

independentemente da sua natureza e qualidade.  

Assim, a partir da constatação da aproximação inicial do arqueólogo como primeiro 

responsável pelo processo de reinserção destes restos materiais no mundo 

contemporâneo, favorecemos no capítulo que se segue a visão destes especialistas 

sobre os valores e propostas de tratamento das áreas arqueológicas17. No segundo 

capítulo é que se inclui a apropriação dos vestígios pela arquitetura e os princípios que 

o campo da conservação e do restauro dispõe para o trato destes elementos. 

Naturalmente, a discussão sobre a atribuição de valores é ampliada, principalmente no 

tocante às dimensões econômicas e sociais. 

A revisão bibliográfica das perspectivas teórico-metodológicas da arqueologia é 

baseada fundamentalmente em autores italianos que são referências tanto na prática 

arqueológica como na elaboração de reflexões conceituais sobre a relação entre 

                                                             
17 A compreensão da perspectiva teórico-metodológica da arqueologia para o desenvolvimento de 
intervenções em áreas arqueológicas é um dos objetivos específicos da tese.  
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arqueologia, arquitetura, restauro e espaço urbano. Assim, foram pesquisados os 

arqueólogos Daniele Manacorda e Andrea Carandini, já citados, bem como Andreina 

Ricci, Giuliano Volpe, Roberto Parenti e Francesco Doglioni. Como será visto a partir 

do tópico 1.4., este referencial traz pontos de vista essenciais para entender o papel da 

arqueologia como disciplina capaz de explicar a sociedade através dos elementos 

materiais por ela produzidos. Além disso, apresenta alguns procedimentos e recursos 

que a arqueologia possui para interpretar, proteger e apresentar as áreas 

arqueológicas, tema que será retomado no começo do segundo capítulo. 

 

1.1. Uso, forma e integridade na caracterização de áreas arqueológicas 

Um dos instrumentos mundiais de orientação para a proteção e gestão do patrimônio 

arqueológico é a Carta de Lausanne (1990), elaborada pelo International Scientific 

Committee on Archaeological Heritage Management - ICAHM e aprovada na 9ª 

Assembleia Geral do ICOMOS - International Council on Monuments and Sites. Para 

definir patrimônio arqueológico, a Carta recorre dentre outras referências a ausência de 

uso prático das estruturas produzidas pelo homem. Além de assegurar que o 

patrimônio arqueológico “constitui testemunho essencial sobre as atividades humanas 

do passado”, a Carta afirma em seu artigo 1º que este compreende: 

 
A porção do patrimônio material para a qual os métodos da arqueologia 
fornecem os conhecimentos primários. Engloba todos os vestígios da existência 
humana e interessa todos os lugares onde há indícios de atividades humanas, não 
importando quais sejam elas; estruturas e vestígios abandonados de todo tipo, 
na superfície, no subsolo ou sob as águas, assim como o material a eles 
associados. (ICOMOS, 1990, p. 02, Tradução e grifo da autora). 
 

Dentre as estruturas abandonadas e com indícios de atividades humanas estão ruínas 

e vestígios de antigas construções, evidências imóveis da presença do homem em um 

território. Orser (2000, p. 27-29) classifica como fontes de estudo da arqueologia os 

artefatos e estruturas, sendo os artefatos, os elementos confeccionados ou modificados 

pela ação humana (fragmentos de cerâmica, ferramentas, garrafas, obras de arte, etc.) 

e as estruturas, as evidências da presença humana que não podem ser removidas de 

um sítio (poços, trincheiras, monolitos, colinas usadas como templos ou local de 
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sepultamento, casas, fortes e outras edificações)18. Qualquer objeto arquitetônico ou 

derivado de uma construção arquitetônica se constitui em fonte de estudo do homem e 

seu comportamento. Ao examinar os edifícios e a alteração dos ambientes ao longo do 

tempo é possível saber quando foram construídos, quais eram os espaços mais 

importantes, as preferências estilísticas, as variáveis econômicas, técnicas, culturais e 

sociais em determinado momento histórico (ORSER, 2000, p. 31). 

As construções foram incorporadas ao universo da cultura material19 por volta do fim do 

século XIX, quando outros produtos da atividade humana, e não apenas os 

documentos escritos, foram considerados fontes de informação20. Novas correntes de 

pensamento científico e a necessidade de objetos materiais e fatos concretos para a 

comprovação de hipóteses permitiram a incorporação de elementos como a fotografia, 

utensílios domésticos ou restos de edifícios ao universo das fontes documentais para o 

estudo científico (BUCAILLE e PESEZ, 1989, p. 13).  

Sob uma perspectiva formal, a distinção entre os elementos da natureza e os objetos 

confeccionados e utilizados pelo homem estaria na percepção da interferência humana 

nos mesmos. Torsello (2005) coloca que no caso da arquitetura, a interferência do 

homem é percebida na forma e na disposição dos espaços construídos, que difere 

daquelas dos elementos naturais (Fig. 01): 

Ao ser produto da cultura humana, a arquitetura é artifício, embora não possa existir 
sem os recursos da terra: a forma e a disposição dos espaços construídos pelo 
homem não existem na materialidade originária do mundo, e não se 
encontram blocos quadrados, abóbadas cruzadas, tijolos de barro, treliças de 
madeira ou capitéis coríntios (TORSELLO, 2005, p. 53, Tradução e grifo da 

autora). 

                                                             
18 O autor menciona também o estudo de elementos que foram utilizados e modificados pelos povos 
antigos, mas que não foram necessariamente produzidos por eles, como fibras e sementes de plantas ou 
ossos de animais. Estes elementos podem trazer informações sobre a dieta destes povos (ORSER, 
2000, p. 28). 

19 A cultura material possui conceituações diversas e é estudada em vários setores das ciências 

humanas, dentre os quais, a História. Em arqueologia, James Deetz a definiu como qualquer segmento 
do meio físico modificado por comportamentos culturalmente determinados (DEETZ, 1977). Bucaille e 
Pesez (1989, p. 13-14) destacam como características essenciais à cultura material o fato de referir-se a 
“cultura do grosso da população” e sua aproximação aos acontecimentos que se repetem 
suficientemente para serem interpretados como hábitos, tradições. 
20 Apesar de terem sido conduzidas escavações antes deste período, não se objetivava um estudo mais 
complexo da materialidade, com a identificação de hábitos ou comportamentos. 
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Fig. 01: Vestígios de construções dispersos na Acrópole de Atenas, Grécia, tendo ao fundo o 

Partenon. A forma das colunas e frisos em primeiro plano não deixa dúvidas quanto a 
interferência humana nos mesmos. 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

A capacidade de percepção da influência humana nos objetos está relacionada à sua 

integridade material. Quanto mais íntegro, menor a interferência da natureza e mais 

evidentes são os traços da sua criação como obra humana. Existe, porém, um limite de 

degradação material e figurativa da obra para que ela ainda seja percebida como tal, 

ou ela retorna ao seu aspecto natural e sua forma e disposição não são mais 

associadas à interferência do homem. Para o crítico de arte italiano Cesare Brandi 

(1906-1988), ao observar a obra de arte na qualidade de monumento histórico, este 

momento limite “em que o selo formal impresso na matéria possa estar prestes a 

desaparecer e o próprio monumento, quase reduzido a um resíduo da matéria de que 

foi composto” é a própria condição de ruína21 (BRANDI, 2004, p. 64). Entretanto, como 

também observou Brandi (2004, p. 67) não é fácil definir quando cessa a obra de arte e 

aparece a ruína, ou seja, tentar objetificar a percepção destes bens ou estabelecer 

critérios quantitativos e qualitativos que determinem este limite. 

                                                             
21 A concepção de ruína para Brandi é também dirigida apenas a algo que testemunhe um tempo 
humano. Assim, excluem-se o carvão fóssil de uma floresta pré-humana ou o esqueleto de um animal 
antediluviano, mas inclui-se “tudo aquilo que é testemunho da história humana, mas com um aspecto 
bastante diverso e quase irreconhecível em relação àquele de que se revestia antes” (BRANDI, 2004, p. 
65). 
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A ideia de ruína se confunde com a própria caracterização dos vestígios arqueológicos, 

elementos cuja natureza formal está quase frequentemente associada à 

fragmentariedade. Entretanto, como será visto adiante, o conceito de ruína seria melhor 

empregado para qualificar os fragmentos construtivos com maior consistência material, 

em contraposição àquelas estruturas mutiladas que não tem mais capacidade de 

comunicar seu significado ao espectador. 

Palmerio e Di Muzio (2007) ao diferenciar vestígios edilícios e objetos da natureza 

colocam que são poucos os elementos que distinguem os conjuntos de matéria 

residual em artificial agregação (equivalentes aos restos de um antigo edifício) da nua 

rocha do qual emergiram. E afirmam que a presença de indícios e de um conjunto de 

sinais estratificados percebíveis como traços arquitetônicos e atributos de contexto, 

colocaria os restos de um edifício num patamar acima da sua própria fisicidade, 

constituindo em si um testemunho que quanto mais preservado, maior clareza textual. 

Para estes autores, as medidas protetivas em áreas arqueológicas seriam práticas 

ligadas ao reconhecimento destes indícios e à vontade de conservação das estruturas 

além do seu mero interesse documental. 

Certamente as motivações para a conservação de áreas arqueológicas em muitos 

casos ultrapassam o mérito documental e material dos achados, alcançando razões 

políticas e econômicas. Porém, podemos concluir que a presença da integridade é um 

aspecto fundamental tanto no reconhecimento da preexistência material como nas 

decisões projetuais posteriores, que não se limitam a esfera da arquitetura. A própria 

extensão, a continuação, objetivos e desdobramentos de uma pesquisa arqueológica 

podem ser definidos em função da integridade dos achados. 

A integridade está diretamente relacionada ao valor histórico. Se tomarmos a definição 

de Alois Riegl (2014) para o valor histórico de um monumento, veremos que este 

resulta “do fato de ele representar um estágio evolutivo individual de um domínio 

qualquer da atividade humana” e será maior “quanto mais o monumento tenha 

conservado a sua integralidade e quanto mais inalterado estiver após a sua criação” 

(RIEGL, 2014, p. 55)22. 

                                                             
22 Vale ressaltar que apesar da diferenciação proposta por Riegl para “monumentos” e “monumentos 
históricos”, a acepção de “monumento” no contexto acima se refere aos “monumentos históricos”, que 
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Um exemplo da presença da integridade, do valor histórico e sua influência nas 

decisões projetuais posteriores a uma pesquisa arqueológica é a exposição da “maior e 

mais completa série de mosaicos que já foram descobertos em um único monumento” 

(BRANDI, 1957, p. 03), os quais foram revelados nas décadas de 1940-1950 na Villa 

del Casale, edificação tardo-romana provavelmente do século IV d.C., em Piazza 

Armerina, Sicília, Itália (Fig. 02). A integridade material das peças e sua 

representatividade não deixaram dúvidas quanto à necessidade de exposição da obra, 

quando foi elaborado ainda na década de 1950 um projeto de apresentação in situ pelo 

arquiteto Franco Minissi (1919-1996), a partir de diretrizes organizadas por Cesare 

Brandi. 

 
Fig. 02: Um dos pisos em mosaico da Villa del Casale, Sicília, Itália. As escavações realizadas por 

volta de 1950 revelaram uma grande quantidade de mosaicos extremamente íntegros. 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 

 

Ou de modo oposto, a ausência de integridade e a decisão do reenterro, como foi 

procedido após as escavações conduzidas entre 1996-1997 na Piazza della Rotonda, 

onde se localiza o Pantheon, em Roma (Fig. 03). Decisão afortunada segundo 

                                                                                                                                                                                                    
englobariam os primeiros. Para Riegl, o “monumento” é uma criação deliberada cuja destinação foi 
pensada a priori, enquanto o “monumento histórico” não é criado como tal, mas constituído a posteriori 
pelos olhares convergentes do historiador e do amante da arte que o selecionam da massa dos edifícios 
existentes (RIEGL, 2014, p. 31-36). 
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Manacorda (2009, p. 9-10), pois, “Quando não temos as condições para que o 

monumento fale, o monumento via de regra deve ser congelado novamente” 

(MANACORDA, 2009, p. 9-10). Além disso, mesmo que houvesse maior compreensão 

do vestígio encontrado na Piazza della Rotonda, sua exposição deveria ser 

condicionada às relações de impacto visual e uso na área do Pantheon. 

 
Fig. 03: Foto aérea da sondagem na pronau do Pantheon em virtude das obras de requalificação 

da Piazza della Rotonda, em Roma, iniciadas em 1995. Foram encontrados, dentre outros, 
pavimentos em travertino de período pré-adriano. Os achados foram documentados e 

reenterrados. 
Fonte: (VIRGILI e BATTISTELLI, 1999, p. 139). 

 

Na tentativa de categorizar os restos arqueológicos, Gallo Curcio (2005, p. 232) sugere 

que do ponto de vista formal, estes possam ser diferenciados em duas classes 

principais. Uma seria composta pelos monumentos com consistência material e 

legibilidade como o Coliseu, nos quais seriam suficientes as intervenções de 

manutenção ordinárias e extraordinárias e onde a implementação de projetos de maior 

caráter arquitetônico seria “absorvida” pela natureza emergente do resto da obra. E 

outra seria composta pelos documentos que “não falam mais” ao observador e se 

tornam matéria de estudo pelo especialista, casos em que são necessários 
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levantamentos fotográficos e geométricos para a sua compreensão e onde se pode 

optar pelo reenterro ou pela apresentação dos restos. 

Similar distinção à proposta por Gallo Curcio (2005) é encontrada em Manacorda 

(2007), que usa o conceito de ruína para diferenciar as grandes construções 

deterioradas que povoam as paisagens históricas e nosso imaginário, dos vestígios 

localizados no subsolo, os quais devem ser tratados somente como documentos 

históricos. 

Deveríamos, contudo distinguir dois tipos de ruínas: uma ruína é aquela que 
faz parte da paisagem histórica, da história do nosso prazer, é a ruína 
imortalizada, com estilos diversos, nas diversas épocas da produção artística, são 
as grandes ruínas históricas que, enquanto ruínas, na forma historicamente 
adquirida, são também a origem da nossa sensibilidade e da nossa mais 
intima cultura. (...) Quando o arqueólogo, na cidade ou no campo, escava no 

terreno (...) não exibe ruínas, mas cria fragmentos de assentamentos que perderam 
também a função de ruína, se já a tiveram (...). O arqueólogo que encontra 
paredes no subsolo não as pode tratar como ruínas, as deve tratar como 
documentos (MANACORDA, 2007, p. 93, Tradução e grifo da autora). 
 

Ambas as categorias propostas pelos autores ressaltam a natureza emergente das 

obras, sua grandeza e capacidade de comunicação. Oscilam entre dois extremos: um 

ilustrado pela “ruína histórica” de grandes dimensões, que pode ser exemplificada pelo 

Coliseu (Fig. 04) e pelas Termas di Caracalla (Fig. 05) e o outro pelos fragmentos 

murários prestes a cair no disforme, ilustrados por exemplo pelos vestígios de 

fundações da hoje denominada Villa Auditorium, em Roma (Fig. 06) e pelos restos da 

ábside e mosaicos da Basilica paelocristã de Siponto, na Manfredônia, Itália (Fig. 07). 

Corroborando com esta interpretação, Carbonara e Fiorani (2002, Pg. 5) afirmam que o 

conceito de monumento arqueológico englobaria estruturas em condições lacunosas ou 

testemunhos mutilados; já o de ruína se referiria mais imediatamente a paisagem da 

qual faz parte, num entrelaçamento entre arte e natureza através do tempo sobre a 

atividade humana. Os dois conceitos muito próximos teriam duas posições operativas 

estabelecidas no século XIX: para o primeiro, considerado documento material de 

história, caberiam as intervenções reintegrativas para torná-los mais compreensíveis; já 

o segundo seria merecedor de rigorosa conservação (CARBONARA e FIORANI, 2002, 

p. 5). 
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Fig. 04: Coliseu em Roma. Monumento com consistência material e legibilidade segundo Gallo 

Curcio (2003) que pode ser enquadrada como “grande ruína histórica” como propõe Manacorda 
(2007). 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

 
Fig. 05: Palestra localizada nas Termas di Caracalla, em Roma. Os vestígios existentes permitem 

a percepção das dimensões dos ambientes e sua monumentalidade. O complexo monumental 
com planta retangular típica das termas imperiais foi construído pelo Imperador Caracalla no 

início do século III d.C. Incluía dois ginásios, piscinas e saunas para até 8.000 pessoas, ambos 
com rica decoração em mármores, mosaicos e estátuas. 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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Fig. 06: Villa Auditorium, no Auditorium Parco della Musica, em Roma. Durante escavações na 
área que abrigaria o novo complexo do Auditório (1994), projetado pelo arquiteto Renzo Piano, 
foram encontrados vestígios de uma vila romana do século V a.C. e século II d.C. O projeto foi 
adaptado a descoberta e a Villa Auditorium conta com um espaço para a exposição das peças 

oriundas das escavações. 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 

 

 
Fig. 07: Parco Archeologico di Siponto: restos da ábside e mosaicos da Basilica paelocristã de 

Lorenzo Maiorano, de construção estimada entre os séculos XI e XII d.C. Manfredônia, Itália. 
Fonte: <https://www.villaggituristicipuglia.it/articoli-siponto-antica.php>. Acesso em: 16 fev. 2019. 

https://www.villaggituristicipuglia.it/articoli-siponto-antica.php


Intervenções arquitetônicas de proteção e apresentação de áreas arqueológicas: 
um olhar sobre a experiência italiana                                                                                                    Tatiana Costa 
 
 

44 

 

1.2. A ideia de ruína e os conceitos de “monumentos mortos” e “restauro 

arqueológico” 

Ao aprofundar a investigação sobre a ideia de ruína através dos tempos, vemos que 

ela atravessou diferentes períodos como uma metáfora da força da natureza sobre as 

criações humanas, sendo objeto de comoção estética desde o século XVIII. Ao ser 

incorporada na ruína clássica, remetia a um tempo heroico e de magnificência, o qual 

foi ricamente ilustrado pelo artista italiano Giovanni Battista Piranesi (1720-1778). A 

arquitetura fragmentada na visão de Piranesi era colossal, representada de forma 

romântica e ligada a um sentimento nostálgico do passar do tempo. (Fig. 08). 

 
Fig. 08: Vista do Campo Vaccino (1750-1778). Giovanni Battista Piranesi 

Fonte: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/366647> Acesso em 20 fev. 2021. 

 

Uma das primeiras definições do termo ruína seria cunhada ainda no século XIX por 

Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy (1755-1849) ao publicar o verbete “Ruína, 

Ruínas” na Encyclopédie Métodique: Architecture, em 1825. Ele definia a palavra ruína 

como “o estado de degradação e de destruição no qual se encontra, ou está 

ameaçado, um edifício”. O historiador da arte e arqueólogo francês constatava que a 

utilização do termo no plural era mais comum para exprimir o estado de destruição 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/366647
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consumado, pois o termo “ruínas” oferecia melhor a imagem da realidade relativa a 

dissolução de partes e de materiais de um edifício (QUINCY, 1825 apud KÜHL, 2003, 

p. 112-113). Quatremère de Quincy reiterava ainda que tanto “ruína” como “ruínas” 

eram palavras aplicadas quase sempre a monumentos antigos, pois as ruínas 

modernas não podiam ter para as artes e para o espírito o mesmo grau de mérito e 

interesse que as ruínas antigas, as quais eram povoadas de ideias, lembranças e 

sentimentos23.  

Esta visão das ruínas como monumentos ligados a um passado heroico e imersas 

numa paisagem de grande valor estético refletem o valor simbólico e romântico a elas 

atribuídos nos séculos XVIII e XIX. Nesse período, a ruína da arquitetura medieval, 

representada pelo castelo fortificado reduzido a suas muralhas ou pela igreja gótica da 

qual resta apenas o esqueleto, também seria uma alegoria da destruição e da morte, 

mas por ser “menos antiga, mais difundida e familiar” seria uma testemunha mais 

dramática que a ruína clássica (CHOAY, 2017, p. 133). 

Entretanto, com as destruições urbanas massivas na Europa após as duas Guerras 

Mundiais no século XX, o conceito de ruína adquire contornos mais drásticos 

desvinculados exclusivamente do romantismo e da arquitetura antiga de valor 

histórico24. 

No campo de atuação prática, fica evidente uma diferente formulação de princípios 

para o tratamento das estruturas fragmentárias mais robustas e íntegras na Itália desde 

a introdução, por Camillo Boito (1836-1914), de critérios específicos para as 

restaurações arqueológicas25, como o uso de formas simplificadas e distinguíveis nas 

integrações e de elementos estritamente necessários nas obras de consolidação. Boito 

definia diferentes tipos de restauração de acordo com as principais características dos 

edifícios a serem preservados, sendo a importância arqueológica para os monumentos 

da antiguidade, o restauro pictórico para os edifícios medievais e o restauro 

                                                             
23 O autor era defensor dos ideais clássicos nas artes e produziu diversos escritos sobre a preservação 
dos bens culturais, rejeitando seu deslocamento do local de origem. 

24 Uma ampliação da discussão do conceito de ruína é encontrada também em RODRIGUES (2017). 

25 Carbonara (1997, p. 86) esclarece que a denominação “restauro arqueológico” se deve ao fato de que 
no período neoclássico o restauro se voltava “quase por eleição, às obras da antiguidade, que a cultura 
do tempo sentia particularmente agradável” ou mesmo pelo rigor dado às intervenções que anteciparam 
métodos da moderna arqueologia. 
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arquitetônico para edifícios a partir do Renascimento. O caráter conservativo e 

filológico destas posturas se intensifica a partir de meados do século XIX, justificado 

pela importância histórica dos achados, que deveriam ter sua matéria e seus elementos 

característicos preservados ao máximo através da manutenção do status quo, do 

caráter pitoresco e das marcas da passagem através dos tempos. 

Antes disso, algumas intervenções paradigmáticas da própria história do restauro 

contribuíram para a conformação de ideias sobre o tratamento de monumentos antigos 

fragmentados, como aquelas conduzidas por Raffaele Stern (1774-1820) e Giuseppe 

Valadier (1762-1839) no Coliseu (1807-1826) (Fig. 09-10) e no Arco de Tito (1818-

1824) (Fig. 11-12). As obras do Coliseu iniciadas por Stern (após séculos de 

dilapidação do monumento) propunham um esporão oblíquo de tijolos em uma das 

extremidades da curvatura externa, mantendo inclusive os elementos que estavam em 

processo de desabamento. A solução de Stern antevê de forma clara os princípios de 

Boito, incluindo o registro da data da intervenção. 

   
Fig. 09: Intervenção de Raffaele Stern para uma das extremidades do Coliseu. Trata-se de um 

esporão oblíquo em tijolos para a consolidação da estrutura. É possível perceber (em vermelho) 
os elementos em processo de desabamento mantidos como se encontravam. 

Fonte: Acervo de Aline de Carvalho Luther, 2020. 
 

Já por volta de 1820, Valadier propôs para o outro extremo do anfiteatro a 

reconstituição por analogia de alguns arcos com tijolo aparente e travertino. A proposta 

de Valadier também atende a critérios como distinguibilidade e mínima intervenção e 



Intervenções arquitetônicas de proteção e apresentação de áreas arqueológicas: 
um olhar sobre a experiência italiana                                                                                                    Tatiana Costa 
 
 

47 

 

apresenta um resultado mais suave em comparação ao volume “cheio” criado pelo 

esporão de tijolos com preenchimento de alguns arcos da intervenção de Stern. 

 
Fig. 10: Proposta de Giuseppe Valadier para outro extremo da curvatura do Coliseu com a 

reconstituição de alguns arcos de forma decrescente de baixo para cima. 
Fonte: Acervo da autora, 2019. 

 

Já no Arco de Tito os trabalhos realizaram-se entre 1817-1824, sendo coordenados 

inicialmente por Stern e após o seu falecimento, por Valadier. O arco, que marcava o 

acesso da antiga área do Fórum romano, estava adossado à muralha medieval da 

Fortificação dos Frangipane, subsistindo apenas a sua parte central conforme 

demonstram as gravuras do século XVIII (MORI, 2006, p. 123). Após escavações que 

identificaram a antiga fundação, foi possível recompô-lo de acordo com as proporções 

originais. Procedeu-se a demolição dos muros medievais, desmontagem do arco, 

numeração das peças e remontagem em um arcabouço de tijolos. Alguns elementos 

como colunas, capitéis e entablamento foram reconstituídos em formas simplificadas 

utilizando-se o travertino em lugar do mármore original. 
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A proposta permite a diferenciação das partes originais daquelas inseridas e é muito 

mais recompositiva que consolidativa. Não se trata de reproposição em estilo, já que há 

certo respeito à condição de ruína, mas a intervenção privilegia muito mais a 

integridade e liberação do que a fragmentariedade. Neste ponto, Picone (2012, p. 31) 

nos lembra a oposição declarada à época pelo escritor francês Stendhal aos trabalhos 

desenvolvidos por Valadier no Arco de Tito26, bem como de outros literários que os 

viam de forma positiva, como Quatremère de Quincy. O pensamento destes 

intelectuais, entretanto, contribuiu para a formação de uma consciência de conservação 

das ruínas arquitetônicas. 

 

 
Fig. 11: Arco de Tito em ilustração de Giovanni Battista Piranesi antes do restauro oitocentista. 

Fonte: (CARBONARA, 1997, p. 84). 

                                                             
26 Segundo Stendhal, o arco de Tito era “o arco mais antigo de Roma e também o mais belo, até a época 
em que foi restaurado pelo senhor Valadier. Este desgraçado, que apesar do nome francês é romano de 
nascimento, ao invés de reforçar o arco que corria perigo com armaduras de ferro ou um arrimo de tijolos 
absolutamente distintos do monumento, pensou em reconstruí-lo de novo (...). Em suma, do arco de Tito 
não resta mais que uma cópia.” (STENDHAL, 1829 apud PICONE, 2012, p. 31, Tradução da autora). 
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Fig. 12: Vista atual do Arco de Tito, em Roma. As colunas localizadas nas extremidades foram 

recompostas e não apresentam caneluras como as localizadas na parte central. 
Fonte: Acervo da autora, 2019. 

 

No fim do século XIX e início do XX foi comum a associação das ruínas a monumentos 

que não desempenham mais sua função prática e, portanto, poderiam ser 

considerados “monumentos mortos”. O arquiteto belga Louis Cloquet (1849-1920) 

estabelecia que os monumentos vivos fossem aqueles ainda em uso e os mortos em 

geral ruínas e remanescentes da Antiguidade Clássica (KÜHL, 2013, p. 185). 

Posteriormente, Gustavo Giovannoni (1873-1947), a quem se deve a primeira Carta 

Italiana del Restauro elaborada pelo Consiglio Superiore per le Antichità e le Belle Arti, 

Ministero della Pubblica Istruzione de 193227, voltou a classificar os monumentos em 

                                                             
27 Com relação aos temas arqueológicos destacam-se os itens 3 e 10 da Carta: 

3) Que nos monumentos já distantes dos nossos usos e da nossa civilização, como são os monumentos 
antigos, deva ser ordinariamente excluído qualquer completamento; deve ser considerada apenas a 
anastilose, isto é, a recomposição de partes existentes desmembradas com o acréscimo eventual de 
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“vivos” e “mortos”, sendo os últimos aqueles da Antiguidade, para os quais se deveria 

“ordinariamente excluir uma utilização prática e uma transformação do aspecto de ruína 

com o acréscimo apenas de obras essenciais”. A denominação foi abolida com a Carta 

de Veneza (1964)28 quando todos os monumentos passaram a ser considerados como 

“vivos”. 

O conceito de restauro arqueológico, porém, permaneceu ligado a conservação dos 

monumentos em estado de ruína, com intervenções que buscavam apresentar de 

modo autêntico o passado. Como será visto no próximo capítulo, o uso do termo 

“restauro arqueológico” deve ser relativizado hoje em dia, tanto pela tentativa ineficaz 

de subcategorização do tema do restauro, como principalmente pela ampliação das 

ações práticas em monumentos desta natureza. 

Retornando a uma possível categorização dos restos arqueológicos ou ao 

entendimento do que é uma ruína, é importante ressaltar que a carga semântica que 

envolve este conceito gira em torno da ideia de ausência, ou seja, de oposição a um 

estado de completude da obra de origem ou de parte em relação a um inteiro. 

Se analisarmos a questão formal como sugere Feola (2017a, p. 112), e atribuirmos à 

ruína alguma espacialidade, podemos considerá-las ainda como objetos 

tridimensionais, já os restos seriam objetos bidimensionais. Justamente pela maior 

representatividade nas três dimensões, a ruína teria maior possibilidade de participação 

na composição estética de um determinado espaço, podendo apresentar um valor 

artístico, enquanto o vestígio só seria capaz a princípio de revelar um valor documental. 

Ambos, porém, se apresentados ainda acima do solo pertencem ao contexto 

arquitetônico ambiental, mas se localizados abaixo do solo seriam entendidos como 

objetos arqueológicos (MANIERI ELIA, 2003, p. 158). 

                                                                                                                                                                                                    
elementos neutros que representem o mínimo necessário para integrar as formas e assegurar as 
condições de conservação. 

10) Que nas escavações e nas ações que tornam novamente visíveis antigas obras, o trabalho de 
liberação deva ser metódica e imediatamente seguido pela sistematização das ruínas e da proteção 
permanente das obras de arte descobertas que possam ser conservadas in situ. 

28 A abolição do termo “monumentos mortos” se deve em grande parte a atuação de Roberto Pane, que 
argumentava ser maior a utilização de muitas ruínas do que muitos monumentos íntegros. Se referindo 
ao sentido geral do conceito de utilização, não limitado apenas a utilização material (RODRIGUES, 2017, 
p. 59). 



Intervenções arquitetônicas de proteção e apresentação de áreas arqueológicas: 
um olhar sobre a experiência italiana                                                                                                    Tatiana Costa 
 
 

51 

 

A descoberta destas estruturas pela arqueologia após ciclos de estratificações, 

portanto, é o que as qualificaria como objetos arqueológicos. Mas, isto não significa 

que os objetos presentes no contexto arquitetônico ambiental não possam ser 

analisados através dos métodos arqueológicos29. Em todo caso, a percepção dos 

valores e as formas de tratamento a serem empreendidas nos objetos descobertos em 

escavações, sejam ruínas ou fragmentos, varia em função do contexto em que estão 

inseridas, como será desenvolvido nos próximos capítulos. 

O processo de transformação e desintegração de antigas arquiteturas até a sua 

deposição abaixo do solo está ligado principalmente ao abandono e perda do uso e a 

ação gradativa do tempo, mas também pode ser consequência de uma catástrofe 

natural (como erupções vulcânicas e terremotos) ou provocada (como incêndios e 

guerras)30. A causa da condição de ruína é classificada por alguns autores, a exemplo 

de Rodrigues (2017) e De Martino (2017), em função de três diferentes ações: do 

incidente, do tempo e do abandono. Ela interfere na forma de tratamento dos vestígios, 

como por exemplo quando se opta pela reconstrução de áreas urbanas após a 

comoção coletiva gerada por súbitos incidentes31. 

O fato é que as estruturas arruinadas que chegam a ser sepultadas sob o solo e são 

descobertas através de métodos arqueológicos afloram às vezes após séculos de 

esquecimento e a princípio deixaram de ser valoradas pelo homem. Estas evidências, 

que são objeto específico desta tese, começaram a arruinar-se há muito tempo, 

independentemente da causa que o deflagrou e ao serem trazidas à tona passam por 

                                                             
29 É o caso, por exemplo, da pesquisa arqueológica inserida em obras de restauro arquitetônico. 

30 Em âmbito urbano, podemos identificar também o caso de intervenções realizadas com o objetivo de 
renovar o espaço e que acabam soterrando antigas estruturas, não necessariamente pelo abandono ou 
ação gradativa do tempo, mas por uma decisão de “enterrar” um passado que se pretende superar ou 
esconder. Como exemplo, o Cais do Valongo no Rio de Janeiro/RJ, que foi repavimentado e coberto por 
outras estruturas urbanas dando lugar ao “Cais da Imperatriz”. Este também foi aterrado em 1911 e 
ambos, o Cais do Valongo e o Cais da Imperatriz foram trazidos à tona novamente em 2011, durante 
escavações das obras de revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro. 

31 No Brasil, podemos citar a intervenção na cidade de São Luiz do Paraitinga, em São Paulo, após a 
enchente de 2010 ou na Europa, o caso célebre da reconstrução do centro da cidade de Varsóvia, na 
Polônia, após a Segunda Guerra Mundial. As intervenções em conjuntos urbanos após a destruição 
bélica são objeto da Declaração de Dresden sobre a "Reconstrução de monumentos destruídos pela 
guerra" (ICOMOS, 1982) e são previstas na Carta de Cracóvia (UNESCO, 2000), a qual afirma em seu 
artigo 4º que “A reconstrução de um edifício inteiro, destruído por um conflito armado ou desastre 
natural, só é aceitável se houver motivos sociais ou culturais excepcionais relacionados à identidade de 
toda a comunidade”. 
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um novo processo de apropriação em que novos valores são atribuídos, além do valor 

como documento material de história. 

 

1.3. O valor econômico: “arqueologização”, turismo e musealização 

Em alguns casos é a motivação turística e a própria musealização que terminam 

justificando a escavação e a conservação do sítio arqueológico (RANELLUCCI, 1996). 

Assim, o valor econômico é sobreposto ao valor documental e histórico dos achados e 

as práticas dominantes da indústria patrimonial transformam a descoberta de vestígios 

num evento, fazendo com que fragmentos incompreensíveis se tornem objetos de 

interesse turístico. 

A prática incessante de musealização de qualquer resto arqueológico tem resultado em 

consequências nefastas, tanto para o bem descoberto como para o tecido urbano, num 

processo que pode ser denominado de “arqueologização”. Este termo utilizado pelo 

arqueólogo Daniele Manacorda (2012, p. 254) seria empregado para se referir as 

intervenções que deixam a mostra vestígios arqueológicos privados de significado. 

O contato direto do visitante com o objeto original em seu contexto, com possibilidades 

de recriação de ambientes em escala natural, amplia o número de visitantes nos sítios 

arqueológicos musealizados. Raposo (1999, p. 57) constata que estes são visitados 

por 5 (cinco) a 8 (oito) vezes mais pessoas que os museus que abrigam suas coleções, 

satisfazendo com maior facilidade o desejo de descoberta das grandes massas. Como 

exemplo, o autor cita Pompeia que atraía à época (1999) 1,2 milhões de visitantes ao 

ano e o Museu Nacional de Arqueologia de Nápoles, 250 mil pessoas ao ano32 

(RAPOSO, 1999, p. 57). 

O caso positivo de reenterro citado anteriormente na Piazza della Rotonda, em Roma, 

não é uma praxe. Dezenas de vestígios arqueológicos sem condições de possuir um 

discurso síntese da sua existência são apresentados ao público a qualquer custo 

constantemente. Um sítio urbano pluriestratificado como o da capital italiana 

                                                             
32 Em números de 2019, segundo os respectivos sites oficiais de turismo e visitação, a proporção 
praticamente se mantém, sendo o número de visitantes em Pompéia de 3.805.094 ao ano e o Museu 
Nacional de Arqueologia de Nápoles (que abriga grande parte do acervo de suas escavações), 673 mil 
visitantes durante o ano de 2019. 
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certamente não necessita da apresentação de uma nova área arqueológica a todo o 

momento, mas essa não é a realidade de pequenas cidades que veem na 

sistematização de seus achados arqueológicos uma ilusão de melhoria econômica 

local. 

Para incrementar a experiência turística ou para agregar valor aos parcos vestígios 

encontrados, muitas vezes se recorre a utilização de recursos virtuais e encenações de 

forma excessiva. Na área em torno da Villa del Casale33, por exemplo, foi criado em 

2006 o parque temático34 Romaland a cerca de 300 metros da vila, com o intuito de 

“reviver a atmosfera e o esplendor da antiga Roma”. Apesar de não comprometer os 

valores históricos e artísticos do bem em si, o parque atuaria como um possível 

mediador entre o observador e o monumento. A proposta é que os visitantes se 

preparem para a visita da Villa del Casale assistindo a uma reconstrução em 3D do 

monumento e presenciando lutas de atores fantasiados de gladiadores. Assim, o 

caráter de transitoriedade das áreas arqueológicas fica enfraquecido e sua 

interpretação caminha para uma via de mão única. A crítica que aqui se faz é ao 

excesso de estímulos sensoriais que perdem de vista a matéria, porém, se bem 

equilibrado, o uso de soluções como maquetes eletrônicas e virtuais é um recurso 

importante para a interpretação dos locais pelo visitante. 

Muitos centros de interpretação construídos no entorno das áreas arqueológicas tem o 

papel de propiciar maior compreensão dos vestígios e expor o acervo móvel oriundo 

das escavações. Estas estruturas denotam os investimentos realizados na proteção e 

apresentação destes locais, porém, o uso turístico e cultural da arqueologia deve ser 

repensado. Para Cellini (2007, p. 7), sempre são necessários espaços cada vez mais 

amplos e insuficientes para o depósito dos artefatos e as áreas arqueológicas tem sido 

                                                             
33 A vila romana descoberta por volta de 1950 na cidade siciliana de Piazza Armerina e incrita na Lista do 
Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1997. 

34 De acordo com as Diretrizes de Salalah para a Gestão de Sítios Arqueológicos Públicos, adotada na 
19ª Assembleia Geral do ICOMOS em Nova Delhi, Índia, 2017, um parque arqueológico é definido como 
“uma área protegida reservada para acesso público, diversão e educação” (ICOMOS, 2017). Uma 
definição mais completa é encontrada nas Recomendações da Primeira Conferência Internacional do 
ICOMOS sobre Parques e sítios arqueológicos, realizada em fevereiro de 2015, em Salalah, Sultanato 
de Omã. Estas definem um parque arqueológico como “o elo entre a pesquisa científica e o público. 
Pode ser denominado como uma área definível, distinguida pelo valor dos recursos patrimoniais e da 
terra relacionadas a tais recursos, tendo o potencial de se tornarem interpretativos, educacionais e 
recurso recreativo para o público, que deve ser protegido e conservado”. 
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conservadas de forma substancialmente arquivística. Além disso, a massiva proteção 

da materialidade sem critério técnico ou estético, faz com que o patrimônio 

arqueológico seja abandonado e degradado em áreas cada vez maiores. Nesse 

sentido, o incremento das pesquisas arqueológicas com a chamada “arqueologia de 

contrato”35 ampliou o número de sítios arqueológicos descobertos, gerando inúmeros 

artefatos sem acondicionamento ou exposição adequados. 

Certamente o fetichismo em torno dos objetos arqueológicos pode ser danoso para a 

sua conservação, mas é especialmente prejudicial do ponto de vista arquitetônico e 

urbano, na medida em que as evidências trazidas à tona serão incorporadas aos novos 

edifícios, à paisagem ou ao tecido urbano existente. 

Baeta e Nery (2017) tem debatido os impactos das escavações que expõem as 

fundações de antigos edifícios ou conjuntos em áreas urbanas já consolidadas, 

preservadas e de qualidade arquitetônica, como no caso da descoberta do Templo 

Mayor na Cidade do México36 (Fig. 13). Os autores questionam em que medida se 

justificaria a perda de fragmentos de um tecido urbano preexistente de centros 

históricos reconhecidos em nome do estudo e/ou exposição de fundações, alicerces, 

pisos ou objetos vinculados a um período anterior e sepultados há séculos. 

Esta indagação expõe a necessidade de avaliação criteriosa sobre a decisão de 

escavar um sítio e sobre a possibilidade concreta de sua fruição pública sem prejuízo 

do contexto histórico, cultural e ambiental já consolidados. Se o estudo do 

comportamento humano pela arqueologia não privilegia um determinado período 

temporal e se o reenterro é uma possibilidade ao final das pesquisas, é preciso de fato 

um juízo ponderado sobre o tema. 

                                                             
35 Denominação dada as pesquisas arqueológicas realizadas a pedido de um cliente, com um objetivo 
mais claro e específico. Geralmente são executadas na construção de novos empreendimentos ou na 
reforma de edifícios existentes visando o atendimento a disposições legais.  

36 Podemos acrescentar no Brasil os exemplos da exposição das fundações da antiga igreja de Sé de 
Salvador/BA e da antiga pavimentação do pátio Franciscano de Olinda/PE. 
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Fig. 13: Escavação em torno do Templo Mayor na Cidade do México. As áreas arqueológicas 

abertas em zonas urbanas causam fraturas em tecidos consolidados. 
Fonte: Acervo de Rodrigo Baeta, Mar 2009. 

 

1.4. Perspectivas da arqueologia para intervenções diretas e indiretas em áreas 

arqueológicas 

Ao contrário do que parece, vale lembrar que o foco da arqueologia não está no objeto 

material em si. Esta era a perspectiva da arqueologia no início do século XX, com o 

histórico-culturalismo, teoria arqueológica com foco determinação da cultura e da 

tradição através da descrição e da cronologia. Neste cenário, a classificação dos 

artefatos colhidos em campo era feita com base nas diferenças entre eles através do 

método tipológico, isto é, na organização por tipos/conjuntos formando “culturas 

arqueológicas” (RENFREW e BAHN, 1993). 

De modo geral, as primeiras escavações arqueológicas, realizadas em cidades como 

Herculano e Pompeia, na Itália, em meados do século XVIII, não correspondiam a 

princípio ao sentido moderno do termo, mas de um simples cavar em busca de 

artefatos com valor estético e comercial. Gradualmente é que foi se firmando o 

interesse por outros elementos integrados e pela arquitetura romana doméstica 

(TRIGGER, 2004). A partir do século XIX, quando foram empreendidas grandes 

campanhas arqueológicas, surge uma nova visão de que os artefatos e as estruturas 

poderiam reconstituir não só parte da história de uma sociedade, mas da sua relação 

com outras. Sob esta ótica, não se atribui uma mera valorização intrínseca ao objeto, 
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mas busca-se sua inserção no local da descoberta, sua situação e condições 

(ALBUQUERQUE, 1992, p. 133). 

No século XX, com a arqueologia processual ou “nova arqueologia”, por volta de 1960, 

a disciplina vai procurar, dentre outros, regularidades no comportamento humano e a 

compreensão dos processos culturais. O que importava não era o objeto em si mesmo, 

mas os modos de vida e de produção das sociedades que o criaram. É através desta 

corrente teórica surgida nos Estados Unidos e ligada a antropologia que o foco de 

estudo se amplia do objeto para a análise do contexto e, posteriormente, para as 

narrativas que se pode construir a partir destes.  

Segundo Albuquerque (1992, p. 136), o objetivo da arqueologia não é o resgate de 

“peças” ou “curiosidades”, nem tampouco identificar estruturas, mas entender e explicar 

uma sociedade a partir dos seus elementos materiais, produto das suas atividades e 

das relações entre si e com o meio ambiente. O objeto de estudo da arqueologia é, 

portanto, a própria sociedade e o resultado de uma pesquisa arqueológica é a 

extroversão do conhecimento a partir da cultura material por ela produzida, sejam 

pequenos artefatos, monumentos emergentes na paisagem ou vestígios de 

construções civis e de assentamentos urbanos. 

A arqueologia é uma atividade pública na medida em que se põe a serviço da 

sociedade e se encarrega de responder as perguntas desta sobre o seu passado. 

Portanto, a função da disciplina não está só na investigação do passado, mas na sua 

comunicação e divulgação. Escavar por escavar ou para descobrir novos artefatos e 

adquirir conhecimentos não é suficiente para justificar a presença da arqueologia, se 

esta não é acompanhada de um esforço para comunicá-la e transmiti-la à sociedade 

(HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 2010, p. 215). 

Do ponto de vista metodológico, a arqueologia dispõe de diferentes instrumentos para 

a compreensão da sociedade através das construções e do meio ambiente físico, como 

a arqueologia urbana, a arqueologia da paisagem e a arqueologia da arquitetura. Esta 

última é um recente campo da arqueologia aplicado ao estudo da arquitetura e do 

ambiente construído que pode ser direcionado tanto a edifícios íntegros, como ruínas 

ou vestígios. 
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A definição e limites da arqueologia da arquitetura foram estabelecidos de forma 

distinta na Europa e no Continente Americano37. Na Europa, a arqueologia da 

arquitetura compreende um conjunto de experiências e investigações realizadas a 

partir de 1980, inicialmente na Itália38 e mais tarde na Espanha, como resultado da 

aplicação de ferramentas e conceitos da disciplina arqueológica no estudo da 

arquitetura. Nela, os princípios da estratigrafia tal como sistematizados por Harris 

(1991) são usados para entender o edifício como continuação do sítio arqueológico, 

expandindo sua leitura acima do nível do solo. 

Além da estratigrafia39, outro dispositivo utilizado tanto por arqueólogos como por 

arquitetos restauradores no estudo da arquitetura é a análise tipológica. Quirós Castillo 

(1996), um dos expoentes da arqueologia da arquitetura na Espanha40, afirma que a 

análise tipológica quando determinada tradicionalmente pela arquitetura só leva em 

conta características estilísticas e formais, além de ser subjetiva e desprezar a 

individualidade de cada monumento. Uma análise tipológica no âmbito da arqueologia 

da arquitetura recorre a uma série de elementos arquitetônicos particulares distribuídos 

diacronicamente na construção (aberturas, elementos estruturais, decorativos, etc.), 

dos quais se conhece sua data de fabricação. Através da construção de um banco de 

dados de referência onde se registram os mais expressivos casos de elementos 

construtivos associados a um período cronologicamente delimitado, tem-se datações 

                                                             
37 Na América, por volta das mesmas datas em que foi cunhado o conceito de “archeologia 
dell’architettura” na Itália por Tiziano Mannoni, Sharon R. Steadman (1996) utilizou o termo em inglês 
para definir as investigações focadas no estudo da arquitetura, particularmente a doméstica, desde uma 
perspectiva arqueológica. As abordagens dos estudos americanos são feitas na sua maioria, sob marcos 
teóricos pós-processuais, que vão além da descrição histórica, tipológica e estética das construções e 
ressaltam aspectos simbólicos e ideológicos presentes nos objetos arquitetônicos. Os pós-
processualistas vêm a cultura material como um texto que pode ser lido, apontando implicações políticas 
da arqueologia (HODDER, 1988; JOHNSON, 2000). 

38 Como expoentes italianos estão: Tiziano Mannoni, Gian Pietro Brogiolo, Francesco Doglioni, Roberto 
Parenti, Anna Boato e Riccardo Francovich. A partir da década de 1990 foi publicada a revista italiana 
Archeologia dell’Architettura, um suplemento anual da Archeologia Medievale, dirigida por Gian Pietro 
Brogiolo, Sauro Gelichi, Tiziano Mannoni. Disponível em http://www.bibar.unisi.it/riviste/archeologia-
dellarchitettura. 

39 A estratigrafia arqueológica é obtida com a interferência humana, e, portanto, cultural, no meio natural, 
formado pela estratigrafia geológica (HARRIS, 1991). 

40 Como exemplo atual das investigações espanholas no campo está a Revista Arqueología de la 
Arquitetctura, de periodicidade anual e coeditada pelo Conselho Superior de Investigações Científicas da 
Universidade do País Basco - CSIC, em Madrid. Disponível em. 
http://arqarqt.revistas.csic.es/index.php/arqarqt. 
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empíricas, objetivo da cronotipologia, um dos instrumentos da arqueologia da 

arquitetura. 

Além destas inferências, o desenvolvimento da arqueologia da arquitetura revelou 

também a possibilidade de compreensão de outros mecanismos presentes no modo de 

produção dos materiais construtivos. Uma leitura atenta dos materiais remanescentes e 

sua técnica construtiva em contraposição a informações de fontes escritas, por 

exemplo, pode traduzir contextos sociais presentes na confecção das estruturas41. Esta 

compreensão dos processos sociais presentes na arquitetura é justamente o mote de 

algumas pesquisas desenvolvidas em arqueologia da arquitetura na América Latina e 

no Brasil, a exemplo dos estudos conduzidos por Andrés Zarankin (2002) desde a sua 

tese de doutorado, cujo enfoque se dá através da corrente teórica da arqueologia pós-

processual42. 

Porém no Brasil, segundo Ferreira e Freitas (2020, p. 3), não há metodologias 

sistemáticas para o estudo das construções no âmbito da prática arqueológica. Mesmo 

que as novas perspectivas da arqueologia da arquitetura latino-americana apresentem 

grande versatilidade, como colocado por Azkarate (2020, p. 1) ao se referir, dentre 

outros, aos trabalhos de Zarankin e Funari (2020) e Ferreira e Freitas (2020), a 

constituição de um corpus teórico-metodológico consistente que embase a leitura e 

interpretação das estruturas arquitetônicas no território brasileiro está em fase de 

construção. Isto pode ser atribuído ao fato de a pesquisa arqueológica brasileira sobre 

estas estruturas surgir em grande parte em função de projetos de restauro. Nestes 

casos, a prática arqueológica é destinada a oferecer uma série de detalhes 

                                                             
41 Sobre esta possibilidade, podemos citar um estudo brasileiro que relaciona a técnica construtiva 
empregada em edifícios da cidade de Laranjeiras, em Sergipe, a formas de construção encontradas em 
Angola. Como indício deste intercâmbio é relatado (nos registros cartoriais) o grande número de 
africanos escravizados vindos daquela região à época em que os prédios foram edificados. Ver: 
FERREIRA, Ton. Arqueologia da arquitetura e sistemas construtivos afrodiaspóricos no Brasil. 
Publicações AMA-patrimônio em Rede. No prelo. 

42 Na tese, através do exame de plantas arquitetônicas de algumas escolas municipais de Buenos Aires, 
estruturadas pelo sistema capitalista, o autor pesquisa a organização do espaço físico, com foco em 
aspectos ideológicos como as relações de poder. Com o uso de modelos de análise espacial como o 
modelo ‘Gamma’ desenvolvido pelos arquitetos ingleses Bill Hillier e Julienne Hanson (1984), o autor 
constata ao final da pesquisa que as escolas públicas fazem parte do mecanismo de domesticação e 
disciplinamento das pessoas pela burguesia e pelo capitalismo. Essa conclusão é associada ao 
pensamento de filósofos pós-modernos como Michel Foucault em seu livro clássico “Microfísica do 
Poder”. 
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arquitetônicos ou construtivos com vistas a permitir maior precisão nas intervenções, 

sem se abrir para um conhecimento histórico mais amplo, incluindo aspectos sociais ou 

culturais. 

Na Europa, embora a disciplina possua limites temáticos e metodológicos mais 

evidentes, existe uma cultura mais difundida neste tipo de estudo43 que se revela 

fundamental para a prática de valorização de áreas arqueológicas. Isto porque há uma 

vasta gama de deduções que podem ser feitas com a conjugação dos dados históricos, 

estratigráficos, características formais, tipológicas, técnicas, construtivas, dos estudos 

de solo e dos artefatos coletados.  

Levando em consideração estas perspectivas, que extrapolam o caráter funcional e 

histórico das estruturas arquitetônicas e se assentam também nas suas questões 

sociais e simbólicas, pretende-se examinar quais dados resultantes das pesquisas 

arqueológicas foram iluminados nas intervenções arquitetônicas analisadas no capítulo 

4. E principalmente, como o projeto de arquitetura foi capaz de traduzir esse 

conhecimento. 

 

1.4.1. Escavação 

Do ponto de vista metodológico, a escavação de um sítio não é uma ação imperativa 

numa pesquisa arqueológica, além de se constituir numa atividade extremamente 

invasiva aos vestígios. Para Parenti (1988, p. 26), “a profundidade das aquisições 

cognitivas é geralmente diretamente proporcional à profundidade das intervenções 

destrutivas”. Além disso, existem outros métodos arqueológicos que reduzem ou 

anulam a adulteração das evidências, como é o caso das observações aéreas e de 

                                                             
43 Há cursos voltados especificamente ao trabalho interdisciplinar no patrimônio construído. Em 2019 foi 
criado pelo Erasmus Mundus Joint Master Degree o curso de mestrado “Arquitetura, Paisagem, 
Arqueologia”, promovido em parceria pelas universidades de Roma Sapienza, Universidade de Coimbra, 
Universidade Técnica Nacional de Atenas e Universidade de Nápoles Federico II. Já em dezembro de 
2020 teve início a primeira edição do curso de Doutorado em 'Patrimoni archeologici, storici architettonici 
e paesaggistici mediterranei: sistemi integrati di conoscenza, progettazione, tutela e valorizzazione'. 
Promovido pela Università Degli Studi di Bari e com professores de diversas universidades europeias o 
curso tem foco numa preparação multi e interdisciplinar em âmbito arqueológico e arquitetônico. Esta 
perspectiva se aproxima do conceito alemão de “bauforschung”, que seria o terreno comum para 
arqueólogos e arquitetos, onde a pesquisa sobre o edifício contempla a investigação estratigráfica, mas 
depois se abre para definir a cultura construtiva que está na origem do objeto investigado (VARAGNOLI, 
2005, p. 56). 
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superfície, das coletas sistemáticas, das sondagens limitadas e do levantamento por 

amostragem. A Carta de Lausanne (ICOMOS, 1990) recomenda lançar mão destes 

métodos preferencialmente à escavação integral, visando a não destruição das fontes: 

A coleta de informações sobre o patrimônio arqueológico deve ter como princípio 
norteador a não destruição das evidências arqueológicas, além do necessário, para 
garantia da proteção ou dos objetivos da investigação científica. Deve ser 
encorajada, sempre que possível, a utilização de métodos de intervenção não 
destrutivos, [...], preferencialmente à escavação integral. A escavação implica 

sempre uma escolha de dados que serão registrados e conservados à custa da 
perda de outra informação e, eventualmente, da destruição total do monumento ou 
sítio. A decisão de escavar deve ser tomada somente após madura reflexão 
(ICOMOS, 1990, p. 04, Grifo da autora). 

Também a Declaração de Sant’Antonio (1996), elaborada pelos membros do 

ICOMOS/América após o Documento de Nara (1994) sobre a autenticidade, traz uma 

referência clara sobre a importância da manutenção da autenticidade não renovável do 

sítio arqueológico. Ela estaria na integridade da evidência física em sua totalidade e em 

seu contexto e poderia ser mantida com a documentação e registro do sítio, com a 

decisão madura sobre eliminação de camadas, com a opção da não escavação integral 

e com a ampla divulgação dos resultados. 

A autenticidade dos sítios arqueológicos não é renovável. Reside em seus 
elementos materiais e seu contexto, ou seja, a relação das estruturas e objetos 
entre si e com o meio físico. A autenticidade pode ser destruída quando o 
contexto do sítio não é devidamente documentado, quando camadas são 
eliminadas para atingir outras mais profundas, quando a escavação total é 
empreendida e quando os achados não são rigorosa e amplamente 
divulgados. Por essas razões, testemunhos da estratigrafia original devem ser 
mantidos para que as gerações futuras possam analisá-los com técnicas mais 
sofisticadas do que as que existem hoje (ICOMOS, 1996, Grifo da autora). 
 

Portanto, a decisão de escavar um sítio é de grande responsabilidade e tem que ser 

compartilhada entre diversos profissionais e não somente o arqueólogo. Ela envolve 

um processo de estudo e planejamento e deve ser exaustivamente documentada, 

podendo ser reavaliada e redirecionada durante sua implementação. Além disso, 

muitas escavações são abertas e depois abandonadas, como já mencionado, deixando 

expostos restos edilícios incompreensíveis e/ou criando “fraturas” em tecidos urbanos 

consolidados. 

Obviamente a arqueologia tem um papel importantíssimo na leitura do território e suas 

potencialidades, bem como na construção da história dos lugares e no seu 

planejamento futuro. Por conta disso as escavações são empreendidas, porém, ao 
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término das pesquisas, o novo sepultamento das evidências pode ser uma realidade 

em alternativa a sua apresentação.  

 

1.4.2. Reenterro 

O reenterro talvez seja a melhor opção quando há certa fragilidade e vulnerabilidade 

nos artefatos e estruturas, mas deve ser discutido principalmente quando o vestígio é 

incapaz de falar ao observador. O arqueólogo italiano Daniele Manacorda (2007) se 

reporta a dificuldade de percepção da forma e função de alguns restos estruturais em 

sítios arqueológicos, sugerindo que eles sejam representados na documentação da 

escavação e desaparecendo fisicamente, ou seja, sendo reenterrados. Esta opinião é 

compartilhada por outro arqueólogo italiano, Andrea Carandini (2000, p. 11), quando 

defende que nem todas as escavações devem ser mantidas abertas e que os 

resultados das pesquisas podem ser comunicados através de textos, desenhos, 

fotografias e maquetes. Para este autor, os arqueólogos costumam superestimar o que 

encontram e sujeitam estruturas pobres a restaurações desnecessárias e caras, 

deixando frequentemente importantes fragmentos sem cuidados e explicações. 

Ademais, a ânsia de dar um significado concreto a parcos restos oriundos de 

escavações têm se transformado num álibi permissivo para as reconstruções, como 

será visto adiante. 

Além da questão da vulnerabilidade dos vestígios, da sua carência de significado, dos 

casos em que as áreas escavadas representam a ruptura de tecidos urbanos 

consolidados, como mencionados anteriormente, acrescentamos como condição para a 

avaliação de reenterro aqueles casos em que não há possibilidade de gestão e 

manutenção do local a longo prazo. Esta é uma preocupação explicitada na Carta de 

Atenas (ICOMOS, 1931) em relação à técnica da conservação: “Quando for impossível 

a conservação de ruínas descobertas durante uma escavação, é aconselhável sepultá-

las de novo depois de haver sido feito um estudo minucioso”. Afinal, a intervenção de 

proteção sozinha não garante a conservação futura da área arqueológica. Às vezes, 

sem manutenção, ela se torna o agente causador de novos danos. É o caso de 

algumas obras conduzidas por Franco Minissi na Sicília, como o teatro de Eraclea 

Minoa ou mesmo a Villa del Casale que será detalhada no próximo capítulo. 
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O teatro de Eraclea Minoa (antiga cidade grega situada na Sicília, Itália) foi escavado 

nos anos 1950. Construído no século IV a. C. em um arenito calcário pouco resistente 

a ação da chuva e do vento, o teatro apresentava um péssimo estado de conservação 

no momento do seu descobrimento (Fig. 14). Em 1960, o arquiteto Franco Minissi 

projetou uma cobertura em acrílico transparente distando poucos centímetros das filas 

de assento da plateia do teatro e reproduzindo suas formas (Fig. 15). A “capa” era 

fixada na estrutura de pedra com suportes de ferro e tinha como objetivos: proteger a 

estrutura e permitir o acesso ao sítio arqueológico. Apesar de haver um planejamento 

para a manutenção do teatro, que incluía a poda da vegetação (com a retirada dos 

painéis) e a aplicação anual de herbicida na estrutura através de pequenos buracos no 

manto plástico, com o tempo, a cobertura não se mostrou eficaz e capaz de garantir a 

proteção adequada do vestígio arqueológico. O plástico amarelou e apresentou trincas, 

os suportes de ferro oxidaram provocando perdas de material pétreo e todo o teatro foi 

tomado por vegetação. Além disso, a capa protetora havia criado um clima quente e 

úmido entre si e os assentos de pedra, aumentando a deterioração do antigo teatro 

(Fig. 16-17) (STANLEY-PRICE e JOKILEHTO, 2001, p. 29-31). 

    

 

No começo dos anos 2000, em substituição à intervenção de Minissi e encerrando uma 

série de estudos desde 1990 sobre a proteção do monumento, a Superintendência de 

Arqueologia de Agrigento concluiu a construção de uma cobertura em painéis de 

policarbonato extrudados fixada sobre uma estrutura tubular metálica (Fig. 18-19). Esta 

cobertura provisória tinha como objetivo também a possibilidade de desenvolvimento 

Fig. 14: Teatro de Eraclea Minoa logo 
após as escavações de 1951. 
Fonte: (STANLEY-PRICE e JOKILEHTO, 
2001, p. 29) 

Fig.15: Teatro de Eraclea Minoa com a cobertura 
em acrílico transparente projetada por Minissi. 
Fonte: (STANLEY-PRICE e JOKILEHTO, 2001, p. 
30) 
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dos trabalhos de restauração da plateia do teatro, cujos blocos de pedra estavam com 

uma série de patologias. Por outro lado, a cobertura ainda permanece no local (fechado 

para visitação há mais de vinte anos) e “paira” sobre a magnífica paisagem a beira do 

Mar Mediterrâneo como um elemento intrusivo, tamanho é o contraste entre a rigidez 

de suas formas e o ambiente natural. 

 
Fig. 16: Vista geral do Teatro de Eraclea Minoa, localizado a beira do Mar Mediterrâneo. Com o 

passar dos anos, o manto de cobertura projetado por Minissi tornou-se amarelado e opaco. 
Fonte: (RUGGIRELLO, 2007, p. 2) 

 

 
Fig. 17: Detalhe dos problemas de manutenção da estrutura projetada por Minissi para o Teatro 

Eraclea Minoa. Crescimento de vegetação, ressecamento e quebras dos painéis. 
Fonte: (RUGGIRELLO, 2007, p. 2) 
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Fig. 18: Cobertura “provisória” em policarbonato construída pela Superintendência de 
Arqueologia de Agrigento nos anos 2000. Com o tempo a estrutura também apresentou 

problemas de conservação como a quebra e destacamento de painéis com o vento. 
Fonte: <https://www.hitsicily.com/it/riserva-fiume-platani-eraclea-minoa-spiaggia-sito-

archeologico-affitto-ville-lusso-vacanze/> Acesso em 20 de Fev 2021. 
 

 
Fig. 19: Vista do teatro de Eraclea Minoa após tratamento do material pétreo. Detalhe da estrutura 
metálica e dos painéis de policarbonato que compõem a cobertura “provisória” inaugurada nos 

anos 2000. 
Fonte: <https://magazine.leviedeitesori.com/il-teatro-di-eraclea-sara-liberato-da-copertura-tubi-e-

pannelli/> Acesso em 20 de Fev 2021. 
 

https://www.hitsicily.com/it/riserva-fiume-platani-eraclea-minoa-spiaggia-sito-archeologico-affitto-ville-lusso-vacanze/
https://www.hitsicily.com/it/riserva-fiume-platani-eraclea-minoa-spiaggia-sito-archeologico-affitto-ville-lusso-vacanze/
https://magazine.leviedeitesori.com/il-teatro-di-eraclea-sara-liberato-da-copertura-tubi-e-pannelli/
https://magazine.leviedeitesori.com/il-teatro-di-eraclea-sara-liberato-da-copertura-tubi-e-pannelli/
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Apesar das boas intenções, ambas as coberturas projetadas se mostraram 

inadequadas por razões técnicas ou conceituais e ambas apresentaram problemas de 

conservação e manutenção. No caso da estrutura em policarbonato executada pela 

Superintendência de Arqueologia, os painéis foram quebrados ou levados pelo vento. 

Atualmente se cogita a realização de um concurso internacional que incluiria não só a 

substituição da cobertura como a promoção de acessibilidade na área. Os estudos que 

dariam início ao processo foram suspensos em 2020 em virtude da pandemia causada 

pelo coronavírus. Mas o fato, já bem conhecido no campo da conservação patrimonial, 

é que a ausência de manutenção de um bem pode ser o novo agente danoso daquilo 

que se quer proteger. 

Neste exemplo do teatro de Eraclea Minoa, tanto a vulnerabilidade dos vestígios 

quanto a impossibilidade de gestão do bem a longo prazo seriam justificativas 

plausíveis para o seu reenterro. 

Em síntese, as demandas turísticas e econômicas não deveriam se constituir no 

principal fundamento da decisão de exposição de um vestígio arqueológico. Ao se 

constatar a impossibilidade de conservação de uma área arqueológica a longo prazo, 

ou a ausência de um projeto arquitetônico, museográfico ou urbano possível que dê 

sentido às estruturas, o reenterro é uma opção a ser avaliada desde que os resultados 

da pesquisa sejam registrados e divulgados.  

 

1.4.3. Anastiloses e reconstruções 

No rol das ditas “intervenções mínimas” em áreas arqueológicas está a anastilose, que 

foi aprimorada com o aparelhamento teórico e metodológico da arqueologia ao longo 

do século XX e com os avanços das técnicas na localização precisa dos achados em 

sondagens e escavações. O procedimento, que seria baseado em evidências materiais 

e não em hipóteses, consiste na recomposição de elementos existentes 

desmembrados em seu possível local de origem. 

Gustavo Giovannoni foi um dos defensores da técnica ao atribuir aos “monumentos 

mortos” (ruínas e remanescentes da Antiguidade Clássica) o restauro de 

recomposição, que consistia no emprego da anastilose e no acréscimo apenas de 

partes secundárias faltantes. Os fundamentos do restauro filológico ou científico, 
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desenvolvidos por Camillo Boito e consolidados por Giovannoni, estão refletidos na 

Carta de Atenas (1931). Giovannoni foi inclusive um dos expoentes da Conferência do 

Escritório Internacional de Museus que deu origem ao documento. A Carta referendou 

o uso da anastilose como técnica de conservação, estabelecendo que44: 

Quando se trata de ruínas, uma conservação escrupulosa se impõe, com a 
recolocação em seus lugares dos elementos originais encontrados 
(anastilose), cada vez que o caso o permita; os materiais novos necessários a 
esse trabalho deverão ser sempre reconhecíveis. [...]. Não é preciso dizer que a 
técnica e a conservação de uma escavação impõem a colaboração estreita do 
arqueólogo e do arquiteto (ICOMOS, 1931, Grifo da autora). 

 

A anastilose, portanto, se diferenciaria de um processo genérico de reconstrução 

parcial ou total, como alguns conduzidos por Viollet-le-Duc visando o reaproveitamento 

de partes e a completude da construção. Apesar de reconhecer a importância da 

arqueologia numa restauração e defender como complementares os ofícios do 

arquiteto e do arqueólogo, Viollet-le-Duc reutilizava os fragmentos dispersos das ruínas 

não somente para resgatar o estilo arquitetônico da obra, mas para garantir certa 

“veracidade” da pesquisa realizada pelo arquiteto. 

Nestes casos difíceis de reconstrução de partes de edifícios demolidos, o arquiteto 
deve, portanto, estar presente nas escavações e confiá-las a escavadores 
inteligentes; na reconstrução, ele deve, tanto quanto puder, reutilizar os restos 
antigos, mesmo que alterados: é uma garantia que dá tanto autenticidade 
quanto precisão à sua pesquisa (VIOLLET-LE-DUC, 1854, apud CASIELLO, 

2003, p. 112, Tradução e grifo da autora). 
 

As críticas sobre os trabalhos de anastilose ultrapassam as conjecturas sobre os locais 

de origem dos fragmentos e se estendem aos resultados dessas operações, tanto em 

função da compatibilidade físico-química entre os materiais, como da nova imagem 

gerada do objeto e da paisagem. Como exemplo clássico, as posições contrárias de 

Brandi às anastiloses no Templo “E” de Selinunte, na Sicília, na década de 1950. 

Segundo Brandi, as anastiloses em andamento no templo grego causavam forte 

impacto na história e na paisagem. De um lado porque os tambores das colunas 

estavam espalhados tragicamente pelo chão há mais de vinte séculos e de outro 

                                                             
44 Também a Carta de Veneza (1964) e a Carta Italiana do Restauro (1972) trazem referências ao uso da 
técnica da anastilose. A carta italiana além de relacionar as operações admissíveis para os vestígios 
antigos oriundos de escavações, dentre os quais, a anastilose documentada, foi pioneira ao elencar 
instruções específicas para a salvaguarda e a restauração dos objetos arqueológicos. 
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porque havia uma presença dramática nas ruínas ainda reconhecíveis pela grande 

dimensão das suas partes. Devido à exposição às intempéries, os tambores das 

colunas apresentavam uma grande diferença cromática entre si. Isto representava a 

impossibilidade de retorno ao aspecto indivisível original destes elementos de 

sustentação do templo. Além disso, estruturalmente estava sendo utilizado o concreto 

armado na consolidação, o que agravava ainda mais a desarmonia entre os materiais 

(Fig. 20-21). De acordo com Brandi: 

Enquanto o templo jazia no solo em sua irreproduzível confusão de 
terremotos, havia uma presença que, embora radicalmente diferente daquela 
que possuía originalmente, o refletia, o suscitava, de forma dramática sem 
adulterá-lo. Mas agora que os tambores foram retirados e alinhados, o templo “E” 
não é mais um templo arruinado, é absurdamente um templo em construção, 

tem toda a insistência cega e ordenada miséria de um canteiro retroativo de um 
templo Grego, ao qual os elementos arquitetônicos conservam apenas uma 
presença material e nem um pouco ideal. (BRANDI, 1957, p. 100, Tradução e grifo 
da autora). 
 

 
Fig. 20: Templo “E” de Selinunte, Sicília - Vista do lado norte antes da anastilose procedida na 

década de 1950. 
Fonte: (MARCONI, 2011, p. 10) 
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Fig. 21: Templo “E” de Selinunte, Sicília, após a conclusão da anastilose, em 1962. 

Fonte: (MARCONI, 2011, p. 11). 
 

Brandi ressaltou, portanto, o valor conexo que as estruturas assumiram em relação ao 

valor paisagístico da área. Ambas criaram uma dimensão constituída pela arquitetura 

despida de sua conotação formal originária e pela totalidade ambiental e territorial local 

que absorveu as estruturas arqueológicas. Porém, a longo prazo, os tambores das 

colunas terminariam se degradando ainda mais e se transformando em um amontoado 

de pedras das quais não se reconheceria sua utilidade. Mesmo contribuindo para uma 

leitura dramática da paisagem, com o tempo, os fragmentos não comunicariam seu 

valor histórico, mas apenas seu valor de antiguidade. E quanto maior a incidência das 

intempéries, talvez não fossem mais identificados como um produto da atividade 

humana, deixando de ser reconhecidos também pelo valor de antigo. Como coloca 

Riegl (2014, p. 53): 

Um monte disforme de pedras não é suficiente para dar ao espectador o valor de 
antiguidade; deve haver pelo menos algum traço da forma original, da obra humana 
da gênese passada, pois uma pilha de pedras não representa nada além de 
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fragmentos mortos, disformes, sem nenhum vestígio de uma criação viva 
(RIEGL, 2014, p. 53, Grifo da autora). 
 

Outro exemplo emblemático e polêmico no desenvolvimento das anastiloses são as 

intervenções conduzidas ao longo de anos na Acrópole de Atenas45, na Grécia, em 

especial aquelas em andamento no Partenon. 

O Programa de Restauração dos Monumentos da Acrópole de Atenas está atualmente 

concentrado no antigo templo construído em 447 a. C. Até 2015, foram concluídas 

principalmente com recursos de fundos europeus as recentes obras no Erecteion, no 

templo de Atena Nike e no Propileu46. Segundo a equipe responsável pelo Programa, 

os trabalhos são desenvolvidos de acordo com princípios internacionalmente 

reconhecidos, dentre os quais os estabelecidos na Carta de Veneza (1964): 

intervenção mínima, respeito a matéria original, compatibilidade físico-química, 

reversibilidade, registro e documentação dos trabalhos. O principal objetivo das 

intervenções atuais é enfrentar problemas relacionados a estabilidade estrutural dos 

monumentos. Assim, as obras são restritas àquelas áreas que sofreram danos mais 

graves de origem mecânica, química e biológica ao longo do tempo. Aí incluídos 

terremotos, ações humanas como a mudança de uso dos edifícios e o desenvolvimento 

de restaurações malsucedidas e sem documentação em épocas anteriores 

(ELEFTHERIOU, 2018, p. 27-36). 

As obras no Partenon foram divididas em mais de dez etapas. A restauração do lado 

norte foi a mais extensa das últimas do programa, envolvendo a recuperação estrutural 

de 185 elementos arquitetônicos, bem como o acréscimo de novos blocos. De acordo 

com a arquiteta Vasiliki Eleftheriou, Diretora dos Serviços de Restauração da Acrópole 

desde 2011, muitas peças dispersas que tiveram sua posição original identificada após 

                                                             
45 Durante a Conferência do Escritório Internacional de Museus, que deu origem à Carta de Atenas, em 
1931, houve uma sessão inteiramente dedicada aos trabalhos em andamento na Acrópole de Atenas. À 
época, o diretor dos trabalhos Nikolaos Balanos, explanou sobre os serviços de anastilose em execução 
no Propileu e no Partenon. Os participantes aprovaram os trabalhos, fizeram ressalvas sobre o emprego 
de grampos de ferro para a união das peças, mas se abstiveram de opinar sobre o uso de cimento. As 
obras conduzidas por Balanos foram concluídas em 1939. Recentemente, foram necessárias novas 
intervenções restaurativas para sanar, dentre outros, problemas de conservação derivados do uso do 
ferro e do cimento. 

46 Uma linha do tempo com as intervenções realizadas desde 1975 no âmbito do Programa de 
Restauração dos Monumentos da Acrópole de Atenas pode ser encontrada no site oficial do programa: 
<https://www.ysma.gr/en/the-service/timeline-of-interventions/>  

https://www.ysma.gr/en/the-service/timeline-of-interventions/
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dez anos de estudo estão sendo colocadas em seu local de origem ou correspondente, 

e, caso necessário, por razões de estabilidade estrutural, são inseridos complementos 

com novo mármore pentélico (Fig. 22-24). Também são utilizados grampos de titânio 

na união entre peças, em substituição aos anteriores de ferro que oxidaram e 

causaram sérias patologias ao material pétreo (Fig. 25-26). Além de permitir melhor 

adaptação entre os materiais, os novos grampos de titânio contribuem para o reforço 

da estrutura contra terremotos, reparando as rachaduras abertas e diminuindo o 

intervalo de deformação (ELEFTHERIOU, 2018, p. 27-36). 

 
Fig. 22: Lado norte do Partenon, na acrópole de Atenas. Detalhe, à esquerda, das adições em 

mármore pentélico com o objetivo de estabilizar o conjunto. 
Fonte: Acervo da autora, 2019. 

 

 
Fig. 23: Colunata norte do Partenon. Estudo da anastilose na intervenção de Nikolaos Balanos 

(1923-1930). As cores indicam as peças que teriam sido remontadas de forma equivocada. 

Fonte: <http://www.ysma.gr/> Acesso em 22 Fev 2021 

http://www.ysma.gr/
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Fig. 24: Lado norte do Partenon, na acrópole de Atenas. Detalhe, à esquerda, das adições em 

mármore pentélico com o objetivo de estabilizar o conjunto. 
Fonte: Acervo da autora, 2019. 

 

O ponto controverso das intervenções no âmbito do programa de restauração da 

Acrópole, assim como aquelas realizadas no Templo “E” de Selinunte, é também 

referente às alterações na imagem dos templos em virtude das novas adições. 

No caso do Partenon, as peças em mármore que funcionam como suporte estrutural 

para antigos fragmentos cuja posição original foi recentemente identificada, se 

sobressaem visualmente no conjunto. É aparente no edifício o predomínio de peças 

novas em determinadas regiões. Seriam justamente as regiões onde houve maior 

deslocamento de elementos arquitetônicos por danos mecânicos ou onde foram 

empregados materiais inadequados em obras anteriores (Fig. 27-28). 

Embora a condução do Programa ressalte que os trabalhos em andamento na 

Acrópole atendem a princípios internacionalmente reconhecidos, numa leitura inflexível 

da Carta de Veneza (1964), é possível verificar incongruências em relação aos artigos 

12º e 13º: 

Artigo 12º - os elementos destinados a substituir as partes faltantes devem 
integrar-se harmoniosamente ao conjunto, distinguindo-se, todavia, das partes 

originais a fim de que a restauração não falsifique o documento de arte e de 
história. 
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Artigo 13º - os acréscimos só poderão ser tolerados na medida em que 
respeitarem todas as partes interessantes do edifício, seu esquema tradicional, 
o equilíbrio de sua composição e suas relações com o meio ambiente. (ICOMOS, 

1964, Grifo da autora). 

A própria equipe responsável tem debatido e testado soluções para dirimir o contraste 

entre o material antigo e o novo, a exemplo da aplicação de uma pátina artificial. Mas 

ao que tudo indica deverá ser o tempo o maior aliado na harmonização do conjunto 

arquitetônico, já que no Erecteion, após 25 anos da sua restauração, o contraste entre 

os blocos marmóreos novos e antigos foi amplamente reduzido (Fig. 29). 

 
Fig. 25: Novo mármore para capitel da colunata norte do Partenon, na acrópole de Atenas (2006). 

Fonte: <http://www.ysma.gr/>http://www.ysma.gr/ Acesso em 22 Fev 2021 

 

    
Fig.26: Grampos de titânio para substituição dos antigos em ferro chumbados. 

Fonte: <http://www.ysma.gr/>http://www.ysma.gr/ Acesso em 22 Fev 2021 

http://www.ysma.gr/
http://www.ysma.gr/
http://www.ysma.gr/
http://www.ysma.gr/
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Fig. 27: Vista Noroeste do Partenon mostrando a destruição do lado norte. 

Água-Tinta (1842). Imagem original em daguerreótipo (1839). 
Fonte: The F. Paul Getty Museum. 

 

 
Fig. 28: Vista geral da Acrópole de Atenas, na Grécia, já com os acréscimos em mármore nas 

colunas do Partenon. 

Fonte: <http://www.ysma.gr/>http://www.ysma.gr/ Acesso em 22 Fev 2021 

 

Por outro lado, as intervenções não contrariam os princípios da mesma Carta no 

tocante a anastilose. Os criteriosos estudos de uma década asseguram certa 

confiabilidade à origem dos fragmentos antes desmembrados. Além disso, a introdução 

http://www.ysma.gr/
http://www.ysma.gr/
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de novas partes tem sido avaliada em função da estabilidade estrutural global do 

monumento, que garantirá sua maior conservação. 

Artigo 15º - (...) todo trabalho de reconstrução deverá, portanto, ser excluído a 
priori, admitindo-se apenas a anastilose, ou seja, a recomposição de partes 
existentes, mas desmembradas. Os elementos de integração deverão ser 
sempre reconhecíveis e reduzir-se ao mínimo necessário para assegurar as 

condições de conservação do monumento e restabelecer a continuidade de suas 
formas (ICOMOS, 1964, Grifo da autora). 

O inconveniente neste caso parece estar mais relacionado à dosagem daquilo que se 

insere na preexistência, que deve ser o mínimo necessário para a conservação do 

monumento e sua compreensão. O excesso de adições, tanto de peças existentes 

como de elementos de integração, não deve configurar uma reconstrução 

literal/repristinação do monumento, tema que seria tratado no âmbito da cópia como é 

o caso da Frauenkirche Dresden47 e dos exemplos de áreas arqueológicas 

reconstruídas que serão tratadas a seguir. 

 
Fig. 29: Vista de uma das fachadas do Erecteion, na Acrópole de Atenas. As cariátides originais 

encontram-se no Museu da Acrópole, localizado na mesma cidade. Nesta foto é possível perceber 
certa suavização cromática no contraste entre o mármore novo, inserido há 25 anos, e o antigo. 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

                                                             
47 A igreja e aproximadamente 15km² do centro antigo de Dresden foram bombardeados em 1945 
durante a Segunda Guerra Mundial. O edifício religioso foi reduzido a centenas de fragmentos que 
permaneceram num depósito por décadas após serem inventariados e catalogados. A partir de 1989 foi 
iniciada a completa reconstrução da Frauenkirche Dresden consumindo um orçamento de 131 milhões 
de euros (BRENDLE, 2006). 
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Como se vê no exemplo do Partenon e de inúmeros outros edifícios, há um limite 

operativo entre a anastilose e a reconstrução. A Carta de Veneza (1964) dá ênfase a 

essa separação ao excluir a priori todo trabalho de reconstrução e só admitir a 

anastilose. A sensibilidade no emprego desta técnica deve partir da própria definição 

conceitual do estado fragmentário do bem e da possível promoção de sua leitura. 

Quando a área do monumento, na qual serão posicionados por anastilose antigos 

fragmentos, se apresenta descontínua ou com grandes perdas é comum o uso de 

materiais contemporâneos como suporte. Às vezes o novo material reproduz a forma 

antiga e junto com o fragmento se configura num recurso de apresentação didática da 

preexistência edificada que seria denominado de “anastilose indireta”48, como foi 

realizado no Museo dela Crypta Balbi, em Roma (Fig. 30). 

 
Fig. 30: Parte do pórtico encontrado em escavações e reposicionado em suporte metálico na 

Crypta Balbi, em Roma. Projeto de Franco Ceschi. 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 

                                                             
48 A definição do termo “anastilose indireta” é encontrada em no texto “Anastilosi”, de Giovanni 
Carbonara. Disponível em: <https://www.teknoring.com/wikitecnica/restauro/anastilosi/>. Acesso em: 01 
mar 2021. 

https://www.teknoring.com/wikitecnica/restauro/anastilosi/
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Os trabalhos de arqueologia nesta área trouxeram à luz restos de um dos teatros mais 

importantes construídos em idade augusta e parte de uma das pilastras do pórtico, 

localizada na frente do edifício teatral, recebeu destaque expositivo. No projeto de 

Franco Ceschi foi usada uma estrutura de ferro para recolocá-la em seu possível local 

de origem, além disso, o espaço em torno da pilastra foi mantido livre na nova 

estrutura, que equivale ao coração do museu (CESCHI, 2009, p. 99). 

A anastilose indireta é um procedimento que dá destinação a pequenos fragmentos, 

agregando valor a estes diminutos restos que sozinhos não apresentam muito 

significado. 

Tanto a anastilose direta, executada com sensibilidade e equilíbrio como comentado 

anteriormente, como a anastilose indireta são recursos que podem ser empregados de 

forma positiva nas intervenções de apresentação de áreas arqueológicas. Porém, um 

posicionamento comum entre alguns arqueólogos, ao menos na Itália e no norte da 

Europa, que merece ser avaliado pelos arquitetos é aquele favorável as reconstruções 

reais. Os argumentos utilizados pelos arqueólogos vão desde a possibilidade de 

reconstrução total do antigo edifício como forma de favorecer o uso contínuo da área 

arqueológica e sua compreensão, até a justificativa em função da própria proteção dos 

restos. 

A reconstrução literal/repristinação de determinada evidência arquitetônica deve ser 

relativizada. Nas discussões anteriores foram exemplificadas formas de absorção do 

conhecimento gerado com a pesquisa arqueológica que não se apoiam na experiência 

material direta, como é o caso das maquetes, desenhos etc. Além disso, nos casos em 

que não se dispõe se dados individuais suficientes para a compreensão de 

determinado remanescente arquitetônico, há a possibilidade do estudo e posterior 

reenterro, como aconselhado em algumas recomendações internacionais. Deste modo, 

exclui-se as analogias como meio para determinar como se comportavam as 

construções no passado. 

Alguns documentos recentes produzidos em reuniões internacionais de especialistas 

no campo do patrimônio cultural excluem a possibilidade de reconstrução a priori, mas 

afirmam sua possibilidade com base em dados científicos, ou circunstâncias 

excepcionais, como as Diretrizes Operacionais para a Implementação da Convenção 

do Patrimônio Mundial, atualizadas em 2019: 
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II.E Autenticidade e/ou integridade 
86 - Em relação à autenticidade, a reconstrução de remanescentes arqueológicos 
ou edifícios históricos ou áreas só se justifica em circunstâncias excepcionais. 
A reconstrução é aceitável apenas com base em documentação completa e 
detalhada e em nenhuma medida em conjecturas (UNESCO, 2019, Tradução e 
grifo da autora). 
 

Ou ainda as Recomendações da Primeira Conferência Internacional do ICOMOS sobre 

Parques e sítios arqueológicos, realizada em Salalah, Sultanato de Omã, em 201549: 

O objetivo da conservação em parques arqueológicos deve ser consistente com 
todos os aplicáveis padrões internacionais. Deve respeitar a autenticidade e 
integridade de todos os sobreviventes históricos permanecendo em exposição 
para informação científica e pública e deve ser baseada em documentação. A 
reconstrução não científica in situ é estritamente proibida (ICOMOS, 2015, 

Tradução e grifo da autora). 
 

Há certa dificuldade em determinar o que é exatamente científico quando se trata de 

restos arquitetônicos que já não possuem indícios suficientes de sua forma, 

ordenamento ou disposição anteriores. Embora estes documentos internacionais 

constituam importantes fontes de referência para a reflexão prática, não estabelecem 

princípios e limites claros de atuação, inclusive no tocante às condições excepcionais. 

Como destacado anteriormente, o bom senso na graduação das adições de modo que 

seja garantida a conservação e o entendimento da preexistência é a melhor orientação. 

É preciso também avaliar a situação a longo prazo. Exemplos como o do templo “E” de 

Selinunte, em que a recomposição da construção é viável a partir da identificação das 

peças in loco, podem ser mais legítimos para a transmissão desta materialidade ao 

futuro do que a manutenção de suas partes de forma dispersa e exposta à ação das 

intempéries. 

O problema é quando a prática da reconstrução se torna banal e é fundamentada 

apenas na exposição didática, como incentivado por alguns arqueólogos, 

principalmente aqueles adeptos da arqueologia experimental50. 

                                                             
49 Foram adotadas recentemente pelo ICOMOS também as Diretrizes de Salalah para a Gestão de Sítios 
Arqueológicos Públicos, na 19ª Assembleia Geral, em Nova Delhi, Índia, 2017. São diretrizes destinadas 
a aplicação em todos os sítios arqueológicos abertos ao público, em especial aqueles Sítios na Lista do 
Patrimônio Mundial. O documento contém critérios sobre como abrir um sítio arqueológico ao público 
principalmente diante dos desafios específicos impostos pela indústria do turismo. 

50 A arqueologia experimental se dedica ao estudo científico dos processos materiais e de 
comportamento das sociedades do passado, com o objetivo de conhecer os aspectos técnicos, 
econômicos, funcionais ou os processos de formação de um depósito arqueológico. Através destes se 
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A resposta para a insistência de alguns arqueólogos em abordar o tema da 

reconstrução como uma possibilidade de maior compreensão dos vestígios, como 

reclamado por Volpe (2018a, p. 56) e Manacorda (2009, p, 13-14), é o desenvolvimento 

de intervenções que alcancem o equilíbrio entre a conservação das evidências, sua 

valorização e do contexto, como será visto nos próximos capítulos. 

Muito frequentemente, ainda hoje, se tratam os documentos arqueológicos como 
ruínas, que, no entanto, correm o risco de serem mudas, incompreensíveis, 
privadas de sentido percebido. Isso porque deveria ser abordado com maior 
coragem também o tema da anastilose, da reconstrução (real ou virtual, de 
acordo com os casos) (VOLPE, 2018a, p. 56, Tradução e grifo da autora). 

 
Onde os vestígios arqueológicos se apresentam de tal forma que é necessária 
a experiência de um escavador experiente para ser capaz de compreender o 
significado daquela estrutura, creio que - como alternativa à cobertura - é bom 
experimentar formas de reproposição volumétrica dos artefatos 
arquitetônicos antigos, que através da restituição filológica de lugares, 
técnicas produtivas, materiais, luzes, podem chegar a soluções de declarada 
imitação do antigo. Mesmo que isso deva, em alguns casos, levar a recuperação 

de algumas paredes, talvez conservadas na fundação, e, portanto, quebrem o tabu 
da intangibilidade da ruína, com o consequente corolário de uma reflexão crítica 
sobre alguns pilares da teoria do restauro (MANACORDA, 2009, p, 13-14, Tradução 
e grifo da autora). 
 

Um exemplo da criação de um falso histórico a partir de vestígios de fundações é o da 

área arqueológica de Numancia, na Espanha, localizada na colina conhecida como 

“Cerro de la Muela”, no município de Garray (Fig. 31-34). Numancia, famosa pelo seu 

papel nas Guerras Celtibéricas, foi destruída pelos próprios moradores depois de 

meses cercados pelos romanos em 133 a. C. Antes de se renderem neste episódio, os 

moradores resistiram às hostilidades romanas por mais de 20 anos. 

A descoberta dos restos do antigo assentamento celtibérico se deu por volta de 1860 e 

no começo do século XX foram empreendidas escavações que localizaram os 

acampamentos romanos ao redor da cidade, bem como grande parte da zona urbana. 

Nas pesquisas arqueológicas foram identificadas mudanças urbanas no assentamento, 

que, depois de devidamente investigadas e datadas, permitiram o entendimento da 

área em duas fases: uma celtíbera e outra romana. Ou seja, depois de conquistada por 

Roma, a cidade manteve sua estrutura básica. As casas apesar de modificadas, 

                                                                                                                                                                                                    
obtém-se hipóteses que podem ser contrastadas com dados arqueológicos (HERNANDÉZ 
HERNANDÉZ, 2010, p. 203) 
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mantiveram algumas qualidades nativas como o uso de palha nos telhados 

(MARTÍNEZ, 2017). 

Muitos objetos recolhidos nas escavações estão expostos no Museu de Soria e no sítio 

arqueológico foram reconstruídas integralmente um exemplo de uma casa celtibérica 

(em adobe) e outro de uma casa romana (em pedra). O objetivo da reconstrução não 

foi só comunicar os aspectos construtivos das antigas residências, mas recriar a 

atmosfera cotidiana dos ambientes. 

 
Fig. 31: Vista geral superior da área arqueológica de Numancia, na Espanha. As setas em 
vermelho indicam as casas (celtibérica e romana) que foram reconstruídas como recurso 

didático. 
Fonte: <https://www.numanciamultimedia.com> Acesso em 25 Fev 2021. 

 

 
Fig. 32: Reconstrução de uma casa celtibérica em adobe na cidade de Numancia, Espanha. 

Fonte: <https://www.numanciamultimedia.com> Acesso em 25 Fev 2021. 

https://www.numanciamultimedia.com/
https://www.numanciamultimedia.com/
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Fig. 33: Reconstrução do interior de uma casa celtibérica em adobe na cidade de Numancia. 

Fonte: <https://www.numanciamultimedia.com> Acesso em 25 Fev 2021. 
 

 
Fig. 34: Vista geral da área arqueológica de Numancia. Do lado esquerdo, a reconstrução de uma 

casa romana em pedra. 
Fonte: <https://www.numanciamultimedia.com> Acesso em 25 Fev 2021. 

https://www.numanciamultimedia.com/
https://www.numanciamultimedia.com/
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Este tipo de abordagem abre um precedente perigoso, pois pode justificar a 

reconstrução de grande parte de um assentamento arqueológico, como foi realizado no 

“Parque Arqueológico de Carnuntum”, na Áustria, onde um bairro da antiga cidade 

romana do século I a IV d. C. foi reconstruído integralmente (Fig. 35). Apesar deste 

equívoco na recriação das habitações, o parque austríaco conta com uma solução 

interessante na apresentação de um arco triunfal, como será visto a seguir. 

    
Fig. 35: Vista externa e interna de uma das residências reconstruídas num bairro da antiga cidade 

romana Carnuntum, na Áustria. 
Fonte: <https://www.carnuntum.at/en/roman-city-of-carnuntum/roman-city-quarter/villa-urbana> 

Acesso em 10 Jul 2021. 
 

Ainda em relação as reconstruções, uma alternativa viável é sua prática fora da área 

arqueológica, como é admitido pelas Recomendações de Salalah: “A reconstrução 

conjectural fora da área arqueológica é viável, desde que seja claramente legível, bem 

documentada e honesta em sua apresentação. Em todos os casos, os tratamentos 

devem ser reversíveis” (ICOMOS, 2015). 

 

1.4.4. Recursos virtuais 

Atualmente, soluções tecnológicas de representações virtuais (que não fogem de um 

estudo detalhado e minucioso) permitem uma ideia clara daquilo que era uma antiga 

construção, inclusive mesclando a visibilidade dos restos materiais com projeções 

reconstrutivas.  

No “Parque Arqueológico de Carnuntum”, na Áustria, encontramos uma solução 

interessante de reconstrução hipotética no local da antiga cidade romana que chegou a 

abrigar 50.000 habitantes (Fig. 36-38). O recurso visual utilizado para a interpretação 

do antigo arco triunfal (distante quase 1km do núcleo urbano) permite uma ideia do que 

era este elemento arquitetônico, sem interferir de forma direta nos vestígios. Trata-se 

%3chttps:/www.carnuntum.at/en/roman-city-of-carnuntum/roman-city-quarter/villa-urbana%3ea
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de um painel em material transparente que contém as linhas de contorno do arco em 

seu possível estado original. Com o posicionamento do observador em um ponto 

específico, tem-se a leitura dos restos do arco em conjunto com sua forma antiga. 

 
Fig.36: Ruínas do antigo arco triunfal localizado próximo ao núcleo urbano de Carnuntum, cidade 

romana do século I d. C. localizada na Áustria. 
Fonte: <https://www.carnuntum.at/de/roemerstadt-carnuntum/heidentor> Acesso em 27 Mar 2021. 

 

 
Fig. 37: Dispositivo educativo para simulação da volumetria do antigo arco triunfal de Carnuntum, 

cidade romana do século I d. C. localizada na Áustria. 
Fonte: <https://archaeology-travel.com/top-picks/ingenious-archaeological-reconstructions/> 

Acesso em 27 Mar 2021. 

%3chttps:/www.carnuntum.at/de/roemerstadt-carnuntum/heidentor%3er
https://archaeology-travel.com/top-picks/ingenious-archaeological-reconstructions/
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Fig. 38: Simulação (através de display educativo) da antiga volumetria do arco triunfal de 

Carnuntum, cidade romana do século I d. C. localizada na Áustria. 
Fonte: <https://archaeology-travel.com/top-picks/ingenious-archaeological-reconstructions/> 

Acesso em 27 Mar 2021. 
 

Em Nyon, na Suíça, a opção adotada para a apresentação dos vestígios da antiga 

basílica romana (século I d. C.), correspondentes ao perímetro das paredes, foi 

englobá-la na estrutura do novo museu, o “Musee Romain” de 1979. Entretanto, foi 

feita uma referência ao achado arqueológico tanto no piso da esplanada criada na 

superfície acima do local da basílica, quanto na parede do edifício vizinho, com uma 

perspectiva que evoca o interior da antiga construção (Fig. 39-41). 

 
Fig. 39: Vestígios das alvenarias da antiga basílica romana encontrada em Nyon, Suíça. 

Fonte: <https://www.mrn.ch/fr/site-archeologique/carte/detail/detail-cartela-basilique-0-37352> 
Acesso em 03 Abr de 2021. 

https://archaeology-travel.com/top-picks/ingenious-archaeological-reconstructions/
%3chttps:/www.mrn.ch/fr/site-archeologique/carte/detail/detail-cartela-basilique-0-37352%3e
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Fig. 40: Esplanada criada acima do Musee Romain, no local correspondente à projeção (superior) 
dos vestígios da antiga basílica romana em Nyon, Suíça. O contorno da basílica foi desenhado no 

piso e foram colocados elementos em concreto na posição das antigas colunas. Já no edifício 
vizinho foi feito um afresco com uma perspectiva do interior da basílica. 

Fonte: <https://www.mrn.ch/fr/musee/musee-actuel-0-36435> Acesso em 03 Abr 2021. 

 

 
Fig. 41: Entrada do Musee Romain em Nyon, Suíça. O acesso é subterrâneo até os vestígios da 

antiga basílica romana. A seta vermelha indica o local onde foi representada uma perspectiva do 
interior do edifício na área externa do museu. 

Fonte: <https://www.mrn.ch/fr/musee/musee-actuel-0-36435> Acesso em 03 Abr 2021. 

 

Esta pode ser considerada uma forma de manter presente no contexto urbano a 

representação de antigas estratificações históricas quando estas são englobadas por 

novas estruturas e musealizadas. 

https://www.mrn.ch/fr/musee/musee-actuel-0-36435
https://www.mrn.ch/fr/musee/musee-actuel-0-36435
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Já um exemplo que faz uso de projeções para incrementar os significados dos 

vestígios é o dos restos do antigo anfiteatro romano descobertos sob Guildhall Yard em 

Londres. Para um maior entendimento dos poucos vestígios encontrados e buscando 

demonstrar as dimensões do anfiteatro, localizados a oito metros abaixo da superfície, 

foi feita uma projeção digital em uma das paredes da Guildhall Art Gallery (2002). Já na 

superfície, o meio de representação foi uma curva em pavimento diferenciado que 

delimita a extensão do antigo anfiteatro (Fig. 42 - 43). 

 
Fig. 42: Projeção digital em uma das paredes da Guildhall Art Gallery, em Londres, para simular o 

antigo anfiteatro romano, cujos fragmentos foram encontrados no local. 

Fonte: <https://kiddingherself.com/tag/guildhall-art-gallery/> Acesso em 20 Mar 2021. 

 

    
Fig. 43: À esquerda, fragmentos do antigo anfiteatro romano encontrados sob Guildhall Yard, em 

Londres, e à direita a área externa, onde foi marcado no piso o contorno do anfiteatro. 

Fonte: <https://www.atlasobscura.com/places/guildhall-underground-amphitheater>. Acesso em 

20 Mar 2021. 

https://kiddingherself.com/tag/guildhall-art-gallery/
https://www.atlasobscura.com/places/guildhall-underground-amphitheater
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Inúmeros casos com melhor resultado do que o das projeções do anfiteatro romano em 

Londres, podem ser citados como exemplares de incorporação das ferramentas 

multimídias à apresentação de evidências arqueológicas, como “Le Domus Romane di 

Palazzo Valentini”, em Roma (Fig. 44-45) e o uso de óculos de realidade virtual ou 

dispositivos móveis como tablets onde é sugerida a imagem antiga do edifício enquanto 

o visitante percorre seus remanescentes. 

 
Fig. 44: Projeções digitais recriam a decoração de antigas residências romanas descobertas sob 

o Palazzo Valentini, em Roma. 
Fonte: (BALDASSARRI et al, 2012, p. 84). 

 

 
Fig. 45: Projeções digitais recriam parte de um possível complexo termal conectado a uma antiga 

residência romana descoberta sob o Palazzo Valentini, em Roma. 
Fonte: (BALDASSARRI et al, 2012, p. 83) 



Intervenções arquitetônicas de proteção e apresentação de áreas arqueológicas: 
um olhar sobre a experiência italiana                                                                                                    Tatiana Costa 
 
 

87 

 

A intenção nestes casos é a assimilação da preexistência histórica por um viés 

pedagógico que, como dito anteriormente, pode ser um artifício importante para a 

apreciação destes locais. De todo modo, a interpretação das áreas arqueológicas de 

forma livre e individual pelo observador, sem excessivos estímulos sensoriais é 

fundamental, assim como a manutenção da condição fragmentária dos vestígios. 

As reconstruções virtuais, quando bem dosadas, permitem a difusão de conteúdos 

educativos sem perder de vista a materialidade arqueológica, já que não são 

intervenções palpáveis. Isto não acontece com as reconstruções literais, onde via de 

regra não é possível a distinção entre os estratos históricos e os estratos 

contemporâneos acrescidos. 

 

1.5. Conclusão 

Em suma, é possível concluir com este capítulo que antigas arquiteturas expostas ao 

tempo podem atingir um estado de degradação tal que as configure como ruína, caso 

ainda haja certa consistência material e legibilidade em seus fragmentos, ou como 

restos e vestígios, quando é mais difícil uma compreensão formal e de ordenamento 

estrutural daquilo que a construção foi um dia. 

O entendimento da ruína ou do vestígio como um objeto arqueológico se dá quando 

estes deixam de pertencer ao contexto arquitetônico ambiental, são abandonados, 

encobertos e novamente trazidos à tona através dos métodos arqueológicos. A causa 

da condição de arruinamento pode estar relacionada à ação do tempo, à ausência de 

uso ou ao incidente. 

A aplicação da estratigrafia pela arqueologia, tanto na leitura dos paramentos verticais 

quanto na leitura do solo, é capaz de revelar aspectos funcionais, técnicos, sociais e 

simbólicos da arquitetura fragmentada. Estas inferências e interpretações dos 

arqueólogos são fundamentais para embasar os projetos arquitetônicos de proteção e 

apresentação de áreas arqueológicas compostas por remanescentes edilícios. 

Ao serem descobertas na contemporaneidade, estas estruturas passam por um novo 

processo de apropriação e novos valores são atribuídos, mesmo que o valor 

documental e histórico seja preponderante junto aos seus desdobramentos, como a 

excepcionalidade e a raridade. O novo projeto de arquitetura como elemento síntese 
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capaz de revelar os estratos históricos e arqueológicos encontrados e permitir-lhes a 

fruição pública deverá ser pautado principalmente em função destes valores 

reconhecidos nos vestígios e na possibilidade de interpretação a ser sugerida. 

Há casos em que a melhor opção é o reenterro e a divulgação da pesquisa 

arqueológica por outros meios. Além disso, no âmbito da arquitetura contemporânea e 

em respeito a aspectos históricos, as tentativas de reconstrução literal/repristinação 

incentivadas pelos arqueólogos como forma didática de transmissão dos valores 

contidos nos vestígios devem ser desencorajadas pelos arquitetos. 
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Capítulo 2

ARQUITETURA PARA A ARQUEOLOGIA
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No início deste segundo capítulo são aprofundadas as discussões anteriores sobre as 

perspectivas teórico-metodológicas da arqueologia para as intervenções de proteção e 

apresentação de áreas arqueológicas. Seguindo a revisão bibliográfica dos autores 

italianos, é proposta uma investigação sobre a atuação prática de ambos os 

profissionais - arqueólogos e arquitetos - na condução das intervenções.

Nesta mesma linha de investigação, questiona-se como pode se dar a interface entre 

os dois campos disciplinares a partir do resultado da pesquisa arqueológica. É neste 

capítulo, portanto, que fica mais claro no contexto desta pesquisa o lugar de 

convergência ideal da arqueologia e da arquitetura nas intervenções estudadas. As 

implicações das abordagens aqui centradas servirão de fundamento para as análises 

dos exemplos.

No decorrer do capítulo, a argumentação se volta para o olhar do arquiteto sobre os 

valores das áreas arqueológicas e sua reflexão teórica sobre a forma de intervir nestes 

locais. Os princípios do restauro arquitetônico podem ser aplicados a este tipo de 

intervenção? O que pode ser entendido por restauro arqueológico na atualidade? 

Como as vertentes italianas do campo da conservação e do restauro abordam estes 

projetos?

Para responder estas questões são utilizados tanto autores que tratam especificamente 

do tema da proteção arqueológica - como Franco Minissi, Giancarlo Palmerio, Anelinda 

Di Muzio e Sandro Ranellucci - como alguns dos principais expoentes das correntes da 

conservação e restauro italianos - Marco Dezzi Bardeschi, Giovanni Carbonara, 

Claudio Varagnoli e Amedeo Bellini. A construção dos argumentos se dá através do 

confronto entre o referencial teórico pesquisado e o exame de intervenções 

emblemáticas, como aquela proposta por Cesare Brandi e Franco Minissi para a Villa 

del Casale, na Sicília.

Deste modo são introduzidos novos elementos que demonstram a complexidade deste 

tipo de intervenção, seja em relação ao contexto urbano ou rural, à paisagem ou às 

necessidades da sociedade contemporânea.
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2.1. A interpretação do arqueólogo e o momento metodológico de atuação do 

arquiteto

No primeiro capítulo foi relatada a dificuldade de gestão de novas áreas arqueológicas 

descobertas com o aumento das pesquisas em sítios históricos. Estas pesquisas 

visam, na sua maioria, o atendimento a disposições legais, tanto na construção de 

novos empreendimentos como na reforma e ampliação de edifícios existentes. Mesmo 

que a decisão de escavar um sítio seja objeto de madura reflexão principalmente pela 

sua característica destrutiva, ela é uma realidade com a qual muitas cidades têm que 

lidar atualmente.

As pesquisas arqueológicas são executadas em resposta a um projeto preciso em que 

o objeto de estudo é previamente delimitado, ou seja, a extensão da área, o nível de 

profundidade a ser atingido, a retirada de camadas de material, dentre outras decisões. 

Durante este processo, frequentemente a presença do arquiteto está limitada ao 

restauro de emergência dos achados, que consiste nas ações de salvaguarda 

imediatas em função da variação ambiental a que são expostos.

Quando se opta pela conservação e/ou exposição permanentes dos vestígios é que a 

atuação do arquiteto se amplia com a elaboração de um projeto capaz de oferecer os 

elementos de proteção e apresentação necessários. Metodologicamente são 

identificados, portanto, dois momentos diversos: o primeiro, da pesquisa arqueológica 

que deve ser coordenada por um arqueólogo; e o segundo, o da elaboração do projeto 

de arquitetura. Do ponto de vista físico, porém, o arquiteto herda uma situação que foi 

programada em outra sede, no melhor dos casos, fruto de um procedimento de 

estratigrafia atento e documentado o qual cria uma “forma arqueológica” da qual o 

arqueólogo é o primeiro responsável (MANACORDA, 2009, p. 4).

Neste ponto é importante ressaltar o papel do arqueólogo não só como “escultor que 

cria a nova paisagem” (AUGÈ, 2004, p. 102), que faz escolhas e direciona o olhar, mas 

como o primeiro agente encarregado da interpretação do vestígio. Ricci (2006, p. 138-

139) nos lembra que: “Se um papel projetual se pode reconhecer à arqueologia, este 

deve fundar-se propriamente sobre a interpretação dos restos - o verdadeiro ponto de 

chegada da pesquisa arqueológica”. Esta opinião é compartilhada com Manacorda 

(2012, p. 255-256) quando o autor ressalta que o papel projetual dos arqueólogos deve 

se basear na capacidade de interpretar os restos, de explicá-los e dar-lhes um sentido. 
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É inclusive esta condição que permite que estes profissionais possam discutir em 

conjunto com arquitetos e urbanistas a forma como o conhecimento gerado será 

transmitido.

Cabe considerar, entretanto, que nem todas as pesquisas arqueológicas são 

conduzidas dentro das especificidades requeridas pela natureza do vestígio. No 

capítulo anterior foi descrita a dificuldade de mão de obra especializada na aplicação 

da arqueologia da arquitetura, principalmente no Brasil. Assim, para suprir parte desta 

carência seria interessante a presença de arquitetos também nos canteiros de 

pesquisas arqueológicas51 de modo que a perspectiva estética inerente ao trabalho 

deste especialista não fosse subjugada durante o processo de descoberta dos 

vestígios.

De todo modo, reconhece-se a primazia do trabalho do arqueólogo na construção do 

discurso sobre a materialidade investigada. O qual carece de coesão para que possa 

ser comunicado através de novos elementos arquitetônicos e recursos museográficos, 

se for o caso. Ricci (2006, p. 146) constata a impossibilidade de comunicação de todos 

os significados possíveis e de uma “tradução perfeita” do objeto arqueológico, ao 

mesmo tempo em que admite que no caso dos fragmentos pouco reconhecíveis, a 

comunicação é um dever que diz respeito sobretudo aos arqueólogos (Ricci, 2006, p. 

97).

...devemos ser bem conscientes que não podendo aspirar a comunicar todos 
os significados possíveis (que nem mesmo a pesquisa compreende) devemos 
abandonar a aspiração a uma ‘tradução perfeita’; ou seja, devemos abandonar 
a ilusão de sermos capazes de reproduzir além disso integralmente um resto-
contexto arqueológico. O que podemos aspirar se limita, como para um texto 
literário, a uma ‘equivalência presumida’, que não se funda sobre uma 
‘identidade de sentido’, mas sobre uma ‘equivalência sem identidade’ a ser buscada 
e presumida na certeza que permanece sempre aberta, de qualquer modo, a 
possibilidade de propor outras, presumidas, reivindicadas, melhores ou 
diversas ‘traduções’ (RICCI, 2006, p. 146, Tradução e grifo da autora).

51 Também a possibilidade de integração acadêmica entre os cursos de arquitetura e arqueologia, 
especialmente na interface destas disciplinas na preservação do patrimônio material, como na 
restauração de edifícios históricos e nos projetos arquitetônicos em áreas arqueológicas. Na Europa, 
além da existência de maior atuação no campo da arqueologia da arquitetura, a legislação arqueológica 
também é mais ampla em relação a interdisciplinaridade. No artigo 5º da Convenção Europeia para a 
Proteção do Patrimônio Arqueológico (Conselho da Europa, Valletta, 16/01/1992), por exemplo, os 
Estados Parte devem assegurar que os arqueólogos e planejadores urbanos interajam sistematicamente 
nas estratégias de proteção, conservação e valorização de áreas arqueológicas. Cabe ressaltar que esta 
convenção foi ratificada na Itália em 2015, através da Lei nº 57 de 29/04/2015.
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Cabe aqui recordar o que foi discutido no capítulo 1 sobre as reconstruções. Como se 

pode depreender, uma reconstrução literal é sempre fruto de conjecturas a partir de 

aspectos arqueológicos, históricos ou arquitetônicos (especialmente tipológicos). A 

compreensão dos vestígios se dá através da sua observação e de uma dentre as 

múltiplas interpretações possíveis que constituirá a base do discurso a ser comunicado. 

Para o arqueólogo, a partir do momento em que se chega a essa interpretação, ou 

seja, a uma “verdade”, pode ser proposta a reconstrução real ou virtual. É o que 

Carandini (2000, p. 114) admite ao sugerir que os arqueólogos deixem de lado o medo 

paralisante do erro e assumam as reconstruções porque elas são elementos produtivos 

em direção a uma verdade, que de qualquer forma é inatingível.

Existe um medo paralisante e autodestrutivo do erro, por isso evitamos as 
reconstruções injustamente consideradas ousadas demais, ou as admitimos 
apenas como um traço volumétrico vago ou como entretenimento popular fora da 
seriedade da pesquisa científica. Em vez disso, devemos suportar os erros que 
podemos enfrentar, considerando-os não mais como desvios da verdade, mas 
como elementos produtivos do movimento em direção a uma verdade que, de 
qualquer forma, é inatingível (CARANDINI, 2000, p. 114, Tradução e grifo da 
autora).

Porém, não se pode esquecer que o patrimônio arqueológico não é renovável e que 

uma proposta de reconstrução total certamente altera a relação contextual entre o meio 

físico e as estruturas e objetos arqueológicos. Além disso, a incorporação material ou 

não destes vestígios no presente depende da sua capacidade comunicativa que, no 

caso do valor histórico é percebida no ordenamento das estruturas, na sua disposição 

e distribuição no território, na técnica construtiva empregada e na existência de alguma 

forma que possa ser associada a antiga função. Neste ponto, para evitar 

apresentações forçadas de vestígios sem sentido, o arquiteto como ordenador do 

espaço pode e deve se posicionar sobre os impactos negativos da incorporação destes 

fragmentos no contexto ambiental atual, sugerindo seu reenterro.

A análise do contexto arqueológico52 e ambiental constitui um nó basilar nos processos 

de interpretação e de comunicação dos achados. Como comprovado por Volpe (2018b, 

p. 17) ao colocar que: “O elemento essencial do saber comunicar o patrimônio 

arqueológico reside justamente na atenção ao contexto, seja topográfico ou social, seja 

passado ou presente”. Isto quer dizer que um incremento maior do significado dos 

52 O contexto arqueológico refere-se a posição e associações de um achado arqueológico no espaço e 
no tempo, ou seja, o local onde a estrutura foi encontrada, sua situação no terreno e o material a ela 
associado. Estes contribuem para determinar sua cronologia, interpretar sua função e o seu significado.
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vestígios se dá com sua observação e manutenção in situ. E que no processo de 

“tradução do texto arqueológico” interessam as relações deste com a sociedade e o 

ambiente, tanto no passado quanto no presente.

Não se pode desconsiderar, portanto, o papel coletivo que todo bem arqueológico 

possui, o qual comumente está ligado a questões patrimoniais53. O alargamento do 

conceito de patrimônio, desde a perspectiva tipológica, cronológica e geográfica 

colocada por Choay (2017) até a inclusão da dimensão imaterial dos bens, resultou 

numa maior complexidade da matriz de valores com a qual se lida atualmente. Assim, 

aspectos simbólicos, sociais e culturais de diferentes grupos passam a ser 

reconhecidos e valorizados e não somente os aspectos documentais, históricos e 

estéticos. No que tange aos vestígios arqueológicos, estes deixam de ser entendidos 

como objetos estáticos e heranças intocáveis de antigas civilizações ou na designação 

comum do século XIX, “monumentos mortos”, e passam a ser entendidos de forma 

dinâmica e inseridos no seio da sociedade que o elege, fortalecendo identidades de 

comunidades locais e sendo palco de tradições populares. Mesmo o objeto 

arqueológico em potencial, ou seja, aquele que ainda não foi trazido à tona, pode 

apresentar um vínculo com a comunidade das imediações, derivado da história e 

tradição orais. Isto significa que ainda que esta população não possua mais relações 

diretas com aquela que gerou o bem, este se configura como uma referência, 

independentemente da sua materialidade.

Mas para que seja permitida a interatuação entre os valores interpretados inicialmente 

pelo especialista, e aqueles que porventura sejam construídos pela sociedade, é 

necessário que haja mecanismos de atuação e participação popular, o que 

regularmente é desconsiderado54. Assim, o resultado das intervenções em áreas 

arqueológicas é puramente didático, com a intenção de traduzir ao amplo público o 

conhecimento histórico gerado sobre os objetos revelados nas escavações. A relação 

da sociedade com o bem passa a ser de “mão única”, sendo a interpretação 

predominante, aquela já realizada pelo especialista.

53 Segundo Bruno (2014), “no Brasil, [por exemplo] a evidência arqueológica ao ser desvelada já se 
configura como um bem patrimonial de interesse da nação” (BRUNO, 2014, p. 9).
54 Na recente Mesa redonda sobre “A dimensão social da gestão do patrimônio arqueológico” promovida 
pelo International Committee on Archaeological Heritage Management - ICAHM, ICOMOS, em 
27/02/2021, os representantes do México, Itália, Brasil, Argentina e Peru relataram, dentre outras, as 
dificuldades na promoção da participação popular nas pesquisas arqueológicas, inclusive pela carência 
de conhecimento dos arqueólogos sobre metodologias deste tipo.
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Atender as demandas de ordem cultural e social que representam os valores plurais e 

nem sempre convergentes dos vestígios é uma responsabilidade tanto do arquiteto 

quanto do arqueólogo, na medida em que os objetos requerem uma atualização no 

presente. Já a incumbência de expressar o discurso construído pelo arqueólogo a partir 

dos achados através de uma linguagem formal, espacial e estética, cabe 

principalmente ao arquiteto e/ou outros profissionais porventura envolvidos como 

museólogos e artistas visuais.

2.2. Entre conservação, restauro e projeto contemporâneo

Como discutido anteriormente, a perspectiva social da arqueologia impõe a 

necessidade de comunicação do resultado das pesquisas realizadas, ou com a 

conservação material e exposição das estruturas ou através da preservação cognitiva, 

ou seja, quando o resultado é comunicado em textos, desenhos e/ou maquetes 

(CARANDINI, 2000, p. 18). A conservação material estaria ligada a manutenção do 

valor histórico, da capacidade documental e filológica do bem cultural e seria a primeira 

função a ser perseguida objetivamente em relação as áreas arqueológicas, 

principalmente porque o objeto arqueológico entendido como a própria fonte de estudo, 

deve ser mantido em condições similares às da sua descoberta.

Inúmeros são os casos de coberturas provisórias realizadas com a função de apenas 

proteger e conservar os vestígios, a exemplo do Templo de Apolo Epicuro, em Bassae, 

Grécia e do sítio arqueológico de Chan Chan, com construções em adobe, no Peru 

(Fig. 46-47).

    

Fig. 46: Cobertura “provisória” do Templo de 
Apolo Epicuro, em Bassae, Grécia.
Fonte: 
<http://whc.unesco.org/en/documents/148101> 
Acesso em Mar 2019.

Fig. 47: Vista do sítio arqueológico de Chan Chan, 
no Peru. Detalhe das coberturas provisórias em 
estrutura metálica e lona para a proteção dos 
vestígios.

Fonte: Acervo de Rodrigo Baeta, 2009.

http://whc.unesco.org/en/documents/148101
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A construção de um novo telhado ou abrigo para promover a conservação de áreas 

arqueológicas é uma solução eficiente tecnicamente, inclusive quando esta área é 

dotada de elementos artísticos integrados como mosaicos e pinturas.

Outro meio de conservação das estruturas parietais é o uso de argamassas de 

sacrifício no topo das alvenarias. Solução que tem a vantagem de manter a relação dos 

vestígios arqueológicos com a paisagem, como na zona arqueológica de Paquimé, no 

México (Fig. 48) ou em Ostia antiga, nas proximidades de Roma (Fig. 49).

   

No Brasil, é encontrada uma interessante solução de proteção em área arqueológica 

que favorece a inserção paisagística. Em 2013, com a realização de uma prospecção 

entre os municípios de Porto de Pedras e Porto Calvo, em Alagoas, para averiguar a 

existência de remanescentes arqueológicos associados ao período de ocupação 

holandesa na região, foram descobertos vestígios de um fortim na ilha fluvial do 

Guedes. A construção em terra teria sido obra dos holandeses no século XVII e 

conhecida pelo nome de Fort Bass. Após a conclusão da pesquisa e identificação dos 

elementos funcionais da unidade de defesa, como os meio baluartes e a praça de 

armas, a fortificação foi recoberta com grama (Fig. 50-51) (ALBUQUERQUE e 

LUCENA, 2019, p. 69).

A decisão de proteger os remanescentes a céu aberto, sem uma cobertura, contribuiu 

para sua implantação no ambiente natural. Ao mesmo tempo, permitiu a transmissão 

Fig. 49: Vista de parte das construções de Ostia 
antiga, localizada nas proximidades de Roma.

Fonte: <https://www.romeing.it/ostia-antica/> 
Acesso em 15 Jan 2021.

Fig. 48: Paquimé, no México. 
Argamassas de sacrifício em terra batida, 
conservam as estruturas.

Fonte: 
<whc.unesco.org/en/documents/111093> 

Acesso em 07 Abr 2021.

https://www.romeing.it/ostia-antica/
https://whc.unesco.org/en/documents/111093
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de dados estratégicos da descoberta como a localização da fortificação e suas 

dimensões.

Fig. 50: Vista do Fort Bass durante os trabalhos de identificação dos elementos funcionais. Foi 
realizada a retirada de areia e substrato que soterrava a fortificação.
Fonte: <https://www.alagoasboreal.com.br> Acesso em 10 set 2021.

Fig. 51: Vista do Fort Bass durante os trabalhos de cobertura vegetal com grama.
Fonte: <http://portal.iphan.gov.br/> Acesso 10 set 2021.

Este não é o caso de algumas propostas pioneiras para áreas constituídas por 

monumentos de interesse arqueológico, como a acrópole de Atenas e a Esfinge de 

Gizé, no Egito, onde as estruturas protetivas projetadas anulavam o vínculo das 

construções com o meio ambiente.

%3chttps://www.alagoasboreal.com.br%3er
http://portal.iphan.gov.br/


Intervenções arquitetônicas de proteção e apresentação de áreas arqueológicas:
um olhar sobre a experiência italiana                                                                                               Tatiana Costa

98

Em Atenas foi proposta, em 1977, a construção de uma cobertura de aço elíptica com 

material transparente sobre toda a acrópole, numa área equivalente a 

aproximadamente 40.000 m². A proposta inspirada na cúpula geodésica de 

Buckminster Fuller para o centro de Manhattan (1968) tinha o objetivo de proteger os 

edifícios da antiguidade da ação destruidora de agentes atmosféricos e segundo os 

autores do projeto (um grupo de arquitetos suíços), não prejudicaria a visão do 

conjunto monumental (SCHMIDT, 1988, p. 09). Por outro lado, a vista da acrópole a 

partir de outros pontos da cidade seria extremamente prejudicada (Fig. 52).

Evidentemente irrealizável, o projeto demonstra, entretanto, a tentativa de criação de 

uma nova estrutura envoltória para a proteção dos monumentos, isolando-os dos 

agentes danosos. A mesma atitude seria proposta para a Esfinge de Gizé, monumento 

que teria um capuz dobrável numa estrutura de arcos de metal para ser utilizado em 

caso de tempestades de areia e recolhido em condições mais favoráveis (Fig. 53) 

(RANELUCCI, 1996, p. 76-77).

 

Mesmo que a proteção de áreas arqueológicas através de telhados ou coberturas em 

manto seja uma solução que promova a conservação dos vestígios, individualmente 

nem sempre ela implica na melhoria da compreensão dos achados arqueológicos. 

Muitas vezes provoca um resultado inverso, como no santuário romano de Monte 

Rinaldo, na Itália, em que uma estrutura de proteção simplesmente tecnicista, funcional 

e autônoma em nada contribui para uma possível leitura do antigo templo helenístico 

descoberto em escavações (1957 a 1962) e recomposto por anastilose (Fig. 54).

Em outros casos, além da ausência de contribuição para a leitura da preexistência 

arqueológica, as estruturas protetivas podem comprometer profundamente o contexto 

Fig. 52: Fotomontagem de 1977 com a cúpula 
proposta para proteção da Acrópole de 
Atenas.

Fonte: (RANELLUCCI, 2009, p. 106).

Fig. 53: Cobertura em estrutura metálica 
para a Esfinge de Gizé, no Egito.

Fonte: (RANELLUCCI, 2009, p. 106).
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em que se inserem. É o que ocorre na Piazzeta Toscano, em Cosenza, Itália, com a 

intervenção do arquiteto italiano Marcelo Guido, inaugurada em 2002 (Fig. 55).

Fig. 54: Vista da cobertura de cunho simplesmente funcional construída em 1968 sobre os 
vestígios de um templo helenístico, em Monte Rinaldo, Itália.

Fonte: Acervo de Betânia Brendle, 2018.

Fig. 55: Piazzeta Toscano, em Cosenza, Itália, após intervenção do arquiteto Marcelo Guido. Vista 
superior da área arqueológica coberta por uma estrutura em vidro. A intervenção compromete 

não só a leitura dos estratos arqueológicos como também a do sítio urbano.
Fonte: <https://marcelloguido.wordpress.com/2010/07/02/piazza-antonio-toscano-cosenza-1999-

2001/>. Acesso em: 16 fev. 2019.

https://marcelloguido.wordpress.com/2010/07/02/piazza-antonio-toscano-cosenza-1999-2001/
https://marcelloguido.wordpress.com/2010/07/02/piazza-antonio-toscano-cosenza-1999-2001/
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A construção de uma estrutura em ferro e vidro projetada pelo arquiteto se assenta 

sobre os traços de uma ocupação romana do século IV a.C. e de estruturas medievais 

e pós-medievais sobrepostas (BATTISTA SANGINETO, 2014). O contraste entre a 

nova arquitetura e a preexistência arqueológica é feito de maneira agressiva, 

impedindo a valorização dos vestígios antigos. Além do mais, o projeto, pautado na 

desconstrução das formas com geometrias complexas que criam uma interseção de 

planos, pontas e assimetria, causa uma assustadora ruptura no tecido urbano 

consolidado, muito maior do que a causada pela própria escavação.

Nesse sentido, constata-se não só a necessidade de uma inserção criteriosa da nova 

arquitetura no ambiente em que se encontram os restos, mas também a 

imprescindibilidade de agregar sentido às estruturas que são trazidas à tona. A 

princípio, valorizando o seu aspecto documental e histórico que é preponderante nas 

descobertas arqueológicas, conforme demonstrado até aqui.

Segundo Manacorda (2007, p. 79-80), o valor histórico não se caracteriza pela 

comunicação e compreensão imediatas - como já alertava Alois Riegl em sua obra Der 

Moderne Denkmalkultus: Sein Wesen Und Seine Entstehung (1903) ao considerá-lo 

restrito aos especialistas - e para comunicá-lo e compreendê-lo é necessária uma 

consideração estética no processo de comunicação arqueológica, a qual seria capaz 

de potencializar a legibilidade dos vestígios e de traduzir o valor histórico para outros 

agentes além dos profissionais envolvidos. 

Deste modo, a opção pela fruição pública dos estratos históricos implica 

necessariamente em facilitar o entendimento dos vestígios, ampliando a dimensão dos 

projetos em áreas arqueológicas para além do mero caráter conservativo, que 

configuraria o seu objetivo principal, para um caráter revelativo. Para alguns autores 

como Minissi (1985, p. 18), Ranelluci (1996, p. 103) e Palmerio e Di Muzio (2007, p. 

415), esta dupla exigência de conservação e “facilitação da leitura” das intervenções 

em áreas arqueológicas as aproximariam metodologicamente das intervenções de 

restauro, como definidas na Carta de Veneza (1964), na Carta Italiana de Restauro 

(1972) e na definição de restauro dada por Carbonara (2012b, p. 142):

Portanto, por restauro se entende, comumente o conjunto de intervenções 
técnicas, guiadas pela consciência teórica e metodológica, consciência histórica, 
espírito crítico e capacidade projetual, sobre a matéria de tais bens, com todas as 
consequências que resultam em termos de imagem, apresentação, fruição etc. 
Intervenções orientadas à perpetuação do bem, à sua transmissão às futuras 
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gerações nas melhores condições possíveis, mas também à sua plena 
legibilidade e apreciação: daí a dupla função "conservativa" e "revelativa" do 
restauro evidenciada pela Carta de Veneza de 1964 e também, embora com 
palavras diferentes, da Carta Italiana de Restauro de 1972 (CARBONARA, 2012b, 
p. 142, Tradução e grifo da autora).

Entretanto, percebe-se que alguns conceitos basilares do restauro, em particular do 

restauro crítico-conservativo e criativo, como os conceitos de lacuna e unidade 

potencial, não podem ser enquadrados neste tipo de intervenção. Trata-se de áreas 

arqueológicas que embora possuam valores documentais, são frequentemente 

extremamente fragmentadas e não apresentam valores formais da obra original como 

imagem.

Em contrapartida, estes conceitos são justamente aqueles que segundo Gizzi (1995, p. 

81), permanecem pouco aprofundados no campo do restauro arqueológico, um âmbito 

interdisciplinar ainda frágil teoricamente e muito controverso.

De um lado, tem-se questionado a própria existência do restauro arqueológico como 

um setor desvinculado do restauro arquitetônico. Para Varagnoli (2005, p. 53), 

“imaginar o restauro dos restos arqueológicos como um setor autônomo, dotado de um 

status, métodos e objetivos próprios” é talvez um sinal da excessiva especialização e 

divisão de competências que caracteriza o nosso tempo. Também Carbonara (2012b) 

afirma que “não há "restauração arqueológica" conceitualmente separada da 

"restauração" ou, se desejado, da "restauração dos monumentos" geralmente 

entendida (CARBONARA, 2012b, p. 144). De outro, alguns autores acreditam que a 

identidade própria do restauro arqueológico estaria na reconstrução, seja em 

maquetes, representações virtuais ou em intervenções que sugerem a possibilidade de 

completude, quase evocando o “restauro mental” 55 (VARAGNOLI, 2005, p. 57).

O fato é que mesmo denominado simplesmente restauro, atualmente, o tratamento 

para os testemunhos fragmentados extrapola as exigências puramente conservativas 

indicadas desde o período neoclássico e durante o século XX, quando Cesare Brandi 

(2004) defendeu uma atitude respeitosa e contrária às restaurações diretas, propondo 

a mera conservação com ações de consolidação da matéria e vigilância conservativa. 

Isto se deve principalmente em função da necessidade de facilitação da leitura, 

comunicação arqueológica ou valorização desta antiga arquitetura fragmentada, como 

exposto até aqui.

55 Varagnoli (2005, p. 76) cita como autores que defendem essa questão: E. Pallottino e B. Foucart.
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Ao investigar o que se pretende com o restauro dos vestígios e quais são os limites da 

intervenção de restauro sobre esses elementos, Carbonara (2012a, p. 24) conclui que 

as rigorosas afirmações brandianas - de conservação do status quo e de exclusiva 

consolidação - podem ser superadas em função da exigência de “facilitação da leitura” 

e da necessidade “revelativa” 56. Esta última não apenas com relação ao próprio 

artefato, mas também em sua relação com o contexto:

... no caso dos vestígios, as rigorosas afirmações brandianas segundo as 
quais pouco deve ser feito e, esse pouco, em termos de exclusiva 
consolidação, podem ser superadas levando-se em conta, em primeiro lugar, 
a necessidade "revelativa", além daquela "conservativa", mencionada na Carta 
do Restauro de Veneza (1964), em seu artigo 9º, e da paralela exigência de 
"facilitação da leitura", já mencionada a propósito da Carta de 1972. Exigência 
revelativa que diz respeito, até certo ponto, certamente ao próprio artefato, 
mas acima de tudo, de uma forma mais ampla, à sua relação com o ambiente 
circundante e o consequente estabelecimento com este de relações vitais 
formais evocativas, de memória e até simbólicas (CARBONARA, 2012a, p. 24, 
Tradução e grifo da autora).

Estas constatações podem ser estendidas às estruturas arqueológicas, principalmente 

no caso dos fragmentos pouco reconhecíveis, cuja “comunicação é um dever” (Ricci, 

2006, p. 97). Do ponto de vista arquitetônico, não há como renunciar a um 

compromisso de design e linguagem arquitetônica contemporâneos nos acréscimos em 

contexto arqueológico. Porém, o acréscimo do novo, neste caso, tem que estar voltado 

para o antigo, que é a razão de ser do projeto e com ele deve buscar um diálogo 

baseado no seu profundo conhecimento, evitando transformá-lo apenas num veículo do 

novo.

Nesse sentido, percebe-se também uma proximidade metodológica das intervenções 

de proteção e apresentação de áreas arqueológicas com o restauro como entendido na 

corrente crítico-conservativa e criativa, ou seja, no fato do projeto do novo não se 

apresentar de forma desvinculada do antigo, sem referências e sem continuidade. Isto 

é claro quando Carbonara (1997, p. 394-395) ao diferenciar a proposta da vertente 

“crítico-conservativa e criativa” daquela da “pura-conservação” argumenta o fato desta 

não aceitar como separados o momento da conservação e da inovação, reconhecendo 

os dois como alinhados, especialmente de modo metodológico, onde um nutre e dirige 

o outro e vice-versa.

56 Na intervenção da Villa del Casale, em Piazza Armerina, Sicília, Itália, como será discutido adiante, 
Cesare Brandi demonstrou uma atitude menos rigorosa em relação à preservação do status quo. Através 
das orientações por ele elaboradas, a ruína não foi mantida em sua condição de ruína e sua imagem foi 
modificada.
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O mesmo autor ao tratar exclusivamente do tema das estruturas fragmentadas, nos 

coloca que mais do que restauro, o posicionamento a ser tomado deve ser 

conservativo e inovativo, este último entendido também no sentido de integração e 

valorização57:

A atitude a ser privilegiada, em conclusão, deverá ser conservativa de um 
lado, em defesa dos reconhecidos testemunhos histórico-artísticos [se for o caso], 
e sabiamente inovadora de outro, por todas aquelas escolhas que, mais de 
restauro ou de projeto, poderíamos definir como tutela, prevenção, integração 
e valorização (CARBONARA, 2012a, p. 25, Tradução e grifo da autora).

Portanto, o conjunto de ações a serem empreendidas nas intervenções arquitetônicas 

em áreas arqueológicas pode ser sintetizado nas operações técnicas de conservação, 

na restauração de elementos individualmente e no novo projeto de arquitetura (com a 

construção ou não de coberturas ou abrigos) que é a síntese de um ato interpretativo 

que respeita o testemunho antigo e seu contexto e coloca-o em evidência, 

incorporando-o a novas dinâmicas. Além disso, o projeto de proteção e apresentação 

de áreas arqueológicas não se limita às transformações físicas e espaciais e precisa 

englobar ações de planejamento e gestão futuras que terminem na efetiva valorização 

do bem arqueológico e sua integração com a sociedade.

Se analisarmos o projeto do novo em âmbito arqueológico a partir da visão da “pura 

conservação” ou “conservação integral”, vemos que nessa vertente há maior autonomia 

e liberdade criativa no momento da inovação, já que esta ocasião é considerada de 

forma independente do momento conservativo, onde a princípio a instância histórica é 

privilegiada e o documento conservado integralmente. Como coloca Bellini (apud 

KÜHL, 2008, p. 85) ao afirmar que:

se separa radicalmente o “projeto” sobre o existente, de conservação, e sobre 
o novo, totalmente autônomo, que tem um limite físico com o objetivo de não 
ser destrutivo, em senso lato, e uma própria liberdade expressiva que poderá 
se manifestar tanto na contraposição dialética como no acordo, excluída 
sempre qualquer falsificação estilística. O espaço aberto à criatividade e à liberdade 
expressiva é imenso (BELLINI apud KÜHL, 2008, p. 85)

Ao colocar a possibilidade de uma convivência “em acordo” com o antigo, em que a 

adição a obra pode se abrir para uma aproximação com a preexistência, pode-se tomar 

como exemplo a experiência conduzida pelo arquiteto Marco Dezzi Bardeschi para o 

57 Por valorização se entende, no artigo 6 do “Codice dei beni culturali”, a promoção do conhecimento 
sobre o patrimônio cultural, sua utilização e fruição públicas, bem como a promoção e o suporte a ações 
de conservação.
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“organismo arquitetônico-arqueológico-litúrgico” do Capitolium de Pozzuoli. Sem dúvida 

uma intervenção numa preexistência pluriestratificada e complexa que foi resolvida 

através da articulação entre a leitura do passado e seu lugar na vida urbana 

contemporânea. Esta intervenção é citada inclusive por Carbonara (2012a, p. 25) como 

experiência “piloto” de conservação e inovação (no sentido de tutela, integração e 

valorização).

Os restos do antigo templo de Augusto no interior da catedral de Pozzuoli, na região 

metropolitana de Napoli, foram descobertos após um incêndio em 1964. Um projeto de 

restauro da igreja iniciado na década de 1970 revelou maiores vestígios do seu 

passado arquitetônico como templo, que perdurou até o século XVII quando foi 

transformada em catedral barroca. Na sequência, em decorrência de sucessivos abalos 

sísmicos na década de 1980, a área de Rione Terra - primeiro núcleo habitado de fins 

do século II a. C. - precisou ser evacuada e os achados arqueológicos foram objeto de 

contínuos saqueamentos (VIEIRA-DE-ARAÚJO, 2020).

Em 2004 foi criado um concurso de arquitetura para a área, cujo edital foi elaborado 

pelo próprio Giovanni Carbonara. O projeto da equipe de Dezzi Bardeschi, vencedor do 

concurso, propôs a consolidação e recuperação dos espaços litúrgicos tardobarrocos e 

a transformação do pronau do antigo templo romano em átrio para ingresso à nave da 

nova catedral. O intercolúnio foi fechado com vidro sendo a ausência de colunas em 

alguns locais referenciada com seu antigo desenho jateado sobre o vidro (Fig. 56-58).

Fig. 56: Intervenção de Dezzi Bardeschi para a catedral de Pozzuoli. Os vestígios do antigo templo 
de Augusto foram incorporados e valorizados no novo projeto.

Fonte: 
<http://www.marcodezzibardeschi.com/_Gallery/Progetti/incorso/Tempio_Duomo_progetto.pdf> 

Acesso em 24 Mar 2021.

http://www.marcodezzibardeschi.com/_Gallery/Progetti/incorso/Tempio_Duomo_progetto.pdf
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Fig. 57: Detalhe da intervenção conduzida por Dezzi Bardeschi para a catedral de Pozzuoli. Em 
uma das fachadas é feita uma releitura das antigas colunas com o jateamento de sua silhueta do 

vidro projetado como fechamento do novo espaço de ingresso.
Fonte: 

<http://www.marcodezzibardeschi.com/_Gallery/Progetti/incorso/Tempio_Duomo_progetto.pdf> 
Acesso em 24 Mar 2021.

Fig. 58: Intervenção conduzida por Dezzi Bardeschi para a catedral de Pozzuoli. Detalhe da 
incorporação do pronau do antigo templo ao novo complexo.

Fonte: 
<http://www.marcodezzibardeschi.com/_Gallery/Progetti/incorso/Tempio_Duomo_progetto.pdf> 

Acesso em 24 Mar 2021.

http://www.marcodezzibardeschi.com/_Gallery/Progetti/incorso/Tempio_Duomo_progetto.pdf
http://www.marcodezzibardeschi.com/_Gallery/Progetti/incorso/Tempio_Duomo_progetto.pdf
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A abordagem adotada e conduzida por Dezzi Bardeschi permite vislumbrar uma 

aproximação entre a vertente da “pura conservação” ou “conservação integral”, da qual 

é representante, com a linha teórica do restauro “crítico-conservativo e criativo”. 

Embora a primeira trate como independentes o momento da conservação e da 

inovação, no caso de Pozzuoli isto não significa que no projeto do novo não possam 

estar presentes referências ao antigo.

Entretanto, a inclusão de referências evocativas do passado na nova arquitetura, não 

necessariamente se dá de forma harmônica na “pura conservação” ou “conservação 

integral”. É o que esclarece Bellini (2005, p. 24) quando se posiciona sobre os 

acréscimos nas intervenções de restauro:

A adição é inevitavelmente contemporânea; a forma externa poderia, grosso 
modo, reproduzir a antiga, mas não a sua história, e, portanto, o que constitui 
sua complexidade: é bom que tenha todas as conotações da modernidade, que 
seja um testemunho do seu tempo, da continuidade estabelecida com o passado 
(BELLINI, 2005, p. 24, Tradução e grifo da autora).

Ou seja, mesmo que o exemplo de Pozzuoli materialize um posicionamento didático 

em alusão aos restos do antigo templo, sem expor uma relação extremamente 

conflituosa com estes, talvez em função do próprio edital do concurso, o projeto do 

novo nesta corrente teórica italiana se dá frequentemente através do contraste. Isto 

porque há um grande apelo à expressão da arquitetura contemporânea, que segundo 

Dezzi Bardeschi (2009, p. 9), é muitas vezes sufocada e impedida efetivamente de 

dialogar com a riqueza estratificada do existente. O mesmo autor cita as críticas feitas 

à obra de Marcello Guido na Piazzeta Toscano, em Cosenza, como exemplo do 

cerceamento da expressão criativa do arquiteto num universo cada vez mais apinhado 

de signos que se sobrepõem e se entrelaçam58.

Decerto, é legítimo reinvindicar o lugar da nova arquitetura no mundo contemporâneo, 

mas o cuidado nos casos de intervenções em áreas arqueológicas é não perder de 

vista o papel central da arqueologia como ponto de partida do projeto de arquitetura. A 

intervenção da Piazzeta Toscano, já mencionada neste capítulo, revela de forma nítida 

a atribuição da evidência arqueológica a um papel coadjuvante, como veículo do novo.

Neste exemplo não há equilíbrio entre a proteção e a apresentação da área 

arqueológica. Além dos aspectos já levantados sobre a inserção urbana abrupta e a 

58 Dentre as acusações mais recorrentes feitas por outros profissionais ao projeto de Marcello Guido em 
Cosenza, Dezzi Bardeschi cita a de “obra autorreferencial e narcisista” e um excesso de “exuberância 
criativa” do arquiteto (DEZZI BARDESCHI, 2009, p. 9).
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ausência de incremento no significado dos vestígios, há certo equívoco na escolha dos 

materiais para a obra, os quais são de difícil manutenção e descumprem seu papel 

inicial de proteção. A estrutura de ferro oxidou, os vidros dos painéis se tornaram 

opacos, além de impedirem a visualização dos restos por causa do vapor d’água 

gerado com a umidade (Fig. 59-60).

Fig. 59: Vista da parte superior da Piazzeta Toscano, em Cosenza, Itália. O projeto conta com uma 
passarela sobre os vestígios arqueológicos, os quais foram cobertos com painéis de vidro 
triangulares. Entretanto, a obra está em péssimo estado de conservação e não cumpre sua 

função de proteção.
Fonte: Acervo de Betânia Brendle, 2018.

Fig. 60: Vista da parte inferior da Piazzeta Toscano, em Cosenza, Itália. Detalhe da área 
arqueológica localizada na parte de baixo da passarela em concreto. É possível perceber parte da 

cobertura em vidro em formato triangular, cujos painéis estão opacos.
Fonte: Acervo de Betânia Brendle, 2018.
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Com a argumentação realizada neste tópico, fundamentada na visão de duas das 

vertentes italianas do campo da conservação e do restauro, conformam-se dois 

âmbitos que carecem de maior detalhamento para responder de forma empírica à 

pergunta: como devem ser elaborados os projetos arquitetônicos de proteção e 

apresentação de áreas arqueológicas? São estes dois âmbitos, portanto, que serão 

tratados a seguir: o da relação da nova intervenção com o contexto, tanto passado, 

quanto presente; e a intenção de “dar sentido” ou “facilitar a leitura” dos vestígios.

2.2.1. A relação com o contexto: passado e presente

Como introduzido anteriormente, o ambiente ou o contexto das estruturas 

arqueológicas têm um papel determinante na forma como elas são apreendidas e como 

são reinseridas no presente. Algumas questões projetuais mais específicas como 

recuperação da volumetria e especificação de materiais de acabamento, por exemplo, 

também precisam ser definidas com base nas relações entre a preexistência 

arqueológica e o espaço circundante.

Por outro lado, o contexto de implantação antigo fornece indícios que podem ser 

incorporados ao novo projeto, como acessos, cotas de nível e perspectivas visuais. 

Nesse ponto, a interface entre a pesquisa arqueológica e o novo projeto de arquitetura 

é essencial, pois as adições de elementos arquitetônicos destinadas a incrementar o 

significado histórico dos vestígios tem que estar baseadas nas inferências feitas pelos 

arqueólogos.

De modo sintético, as evidências arqueológicas podem se apresentar ao nível do solo 

(objetos da escavação de montículos) ou numa posição subterrânea e no contexto rural 

ou urbano59. O primeiro, facilita a relação entre a paisagem e a arquitetura fragmentada 

quase reconduzida a natureza, já o segundo é mais problemático não só quando as 

evidências se localizam em áreas ao ar livre e criam aberturas na cidade, mas também 

quando são envolvidas por novos edifícios.

Fiorani (2009, p. 348) ao explanar sobre as estruturas trazidas à tona em escavações, 

coloca que no caso das descobertas a céu aberto, as novas transformações 

arquitetônicas podem se dar numa passagem gradual de um estado mais conservador 

59 Há naturalmente as evidências encontradas em ambientes aquáticos, mas estas não fazem parte do 
escopo desta pesquisa.
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para um com maior conotação formal. Incluindo a criação de rotas, a remontagem de 

peças e arranjos cenográficos em que o propósito da conservação se entrelace ao 

ilustrativo e se tenha a possibilidade de preservação e compreensão dos achados de 

forma que os mesmos ainda possam ser percebidos na sua fragmentariedade.

Este princípio é claro na intervenção de Franco Ceschi para o Templo de Apolo a Veio 

em Roma (1992), onde diante de vestígios de reduzida consistência material o 

arquiteto alcança com poucos elementos a escala volumétrica da edificação e nos dá 

uma imagem “virtual” com dimensões e proporções originais e significado formal e 

decorativo daquilo que existiu (Fig. 61).

A reconstituição volumétrica evocativa realizada por Ceschi era uma intervenção 

temporária de 4 meses, mas acabou permanecendo e sendo restaurada nos anos 

2000. Os fragmentos decorativos que estavam em ótimo estado de conservação foram 

retirados e estão expostos no Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, em Roma. Foi 

projetado um embasamento em madeira para apoio da estrutura de aproximadamente 

1.500 kg (CESCHI, 2009, p. 95-96).

Fig. 61: Templo de Apolo a Veio, em Roma: reconstrução evocativa projetada por Franco Ceschi 
em colaboração com a Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale. Fragmentos do 

templo e uma malha de hastes de ferro reproduzem a forma do monumento antigo apresentando 
máxima transparência em relação a paisagem.

Fonte: Acervo da autora, Fev 2020.
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Os elementos essenciais inseridos favorecem a leitura sem interferir ofensivamente no 

contexto paisagístico e as patologias superficiais das estruturas antigas, que ficam 

expostas ao aberto, contribuem à sua apreensão no ambiente natural. Ou seja, 

percebe-se uma maior tendência a comunicação do achado do que sua proteção, o 

que coincide com a visão do arquiteto sobre a melhor premissa para a conservação 

dos nossos restos antigos, que é a restituição de significado:

Se pode dizer que certamente essa [intervenção] está na direção da melhor 
valorização e portanto conservação da área arqueológica; o conhecimento e a 
restituição de significado aos nossos restos antigos é a premissa à sua 
melhor tutela e conservação e em tal sentido acreditamos ter trabalhado. 
(CESCHI, 2009, p. 96, Tradução e grifo da autora).

O santuário da antiga cidade estrusca de Veio situava-se num platô natural entre o 

planalto do núcleo urbano (no alto) e um fosso (abaixo) sendo atravessado por uma 

das duas vias principais que cortava a cidade, no caso, a via de saída do portão oeste 

das muralhas que ia em direção à foz do rio Tibre. O local que dista pouco mais de 

20km ao norte do centro de Roma é caracterizado hoje pela presença de densa 

vegetação e pequenos cursos d’água, numa implantação que lhe confere uma 

atmosfera única.

Esta qualidade ambiental irreproduzível e singular que concorre na apresentação das 

áreas arqueológicas só pode ser percebida em cada local através da relação entre 

aspectos totais, seja de incompletude, desgaste, odores, imponência, dentre outros. 

São aspectos que fazem parte da caracterização do espírito e da essência do lugar60, 

para usarmos o conceito trabalhado por Christian Norberg-Schulz (2006), derivado do 

conceito romano de “genius loci”. Perceber a conexão das estruturas arqueológicas 

com o ambiente é fundamental para se discutir o equilíbrio entre conservar e revelar ou 

intervir e não intervir.

A propósito desta “atmosfera” perceptível apenas in situ, no local autêntico, o 

historiador alemão Michael Petzet (2009) nos coloca que este termo não se encerra 

nas obras de arte e pode ser estendido inclusive a sítios arqueológicos com estruturas 

60 Contemporaneamente, as discussões acerca dos elementos intangíveis dos lugares e os meios para 
sua salvaguarda foram reunidos na Declaração de Quebec sobre a Preservação do Espírito do Lugar 
(ICOMOS, 2008). O documento destaca a importância das memórias, narrativas, rituais, conhecimentos 
tradicionais, odores, dentre outros elementos que concorrem na definição do espírito de um lugar. 
Destaca também que o espírito do lugar não é estático e que a melhor ferramenta para sua manutenção 
é a comunicação interativa e participação das comunidades, principalmente a local.
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já bastante danificadas. Para ele, o termo pode ser facilmente combinado ao termo 

“aura” definido por Walter Benjamin.

Esta aura ligada a um lugar inserido na história não caracteriza apenas obras 
de arte, mas também monumentos e sítios, mesmo quando o monumento é 
dificilmente compreensível como “tecido histórico” ou já se encontra 
bastante danificado. Por exemplo, (...) os genii loci de muitos sítios 
arqueológicos que podem ter existido despercebidos por séculos, abaixo do solo 
ou debaixo d'água, ou cobertos pela floresta... (PETZET, 2009, p. 66, Tradução e 
grifo da autora).

Paolo Marconi (2003, p. 214) também nos lembra que os elementos que concorrem na 

atração das áreas arqueológicas não estão relacionados apenas a seus conteúdos 

cognitivos, mas também ao clima, à paisagem, ao mar próximo, à hospitalidade dos 

habitantes, para não falar da pizza e do kebab.

Evidentemente em um ambiente urbano, a dinâmica complexa, os contrastes e o 

tumulto da cidade criam certo distanciamento na contemplação das estruturas 

arqueológicas ao aberto, a menos que estas estejam localizadas numa área menos 

adensada urbanamente ou mais extensa, como no caso da Plaza de las Tres Culturas, 

na Cidade do México (Fig. 62). Por outro lado, estes locais são uma oportunidade única 

de aproximação da população com os restos antigos, através de projetos urbanos que 

produzam espaços públicos de qualidade.

Fig. 62: Vista da Plaza de las Tres Culturas, na Cidade do México. A área arqueológica está 
localizada numa região urbana menos adensada e mais extensa. Isto permite que as estruturas 

possam ser contempladas mais intensamente em meio a agitação da cidade.
Fonte: (BAETA e NERY, 2017).
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Um dos exemplos incomparáveis deste tipo de apresentação ao aberto, talvez a nível 

mundial, seja a área arqueológica central de Roma, em particular, a Via dei Fori 

Imperiali. A via construída pelo ditador facista Benito Mussolini entre as décadas de 

1920 e 1930, com a demolição de estruturas medievais e renascentistas, tornou 

possível a visão de parte dos antigos fóruns imperiais romanos (Fig. 63-64).

Fig. 63: Via dei Fori Imperiali durante sua construção em 1932.
Fonte: (CARRALERO DÍAZ, 2018, p. 199).

Fig. 64: Vista de parte das ruínas e fragmentos na área dei Fori Imperiali, em Roma. 
Fonte: Acervo da autora, 2020.
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Recentemente, um concurso de ideias promovido pela Accademia Adrianea di 

Architettura e Archeologia, no âmbito do Piranesi Prix de Rome (2016), voltou a 

abordar a relação entre arquitetura e arqueologia na área situada entre a Piazza 

Venezia e o Coliseu. Segundo o Diretor da Accademia e curador do prêmio, “as feridas 

deixadas pelas escavações demonstram a natureza problemática de uma visão da 

cidade dominada até hoje apenas pela arqueologia científica em detrimento à 

qualidade geral do espaço público” (CALIARI, 2016, p. 117).

O primeiro prêmio foi atribuído a um conjunto de três projetos61, que propunham de 

modo geral a construção de um espaço urbano contemporâneo equipado com nova 

infraestrutura museal, turística e de serviços (Fig. 65).

Fig. 65: Proposta do grupo de David Chipperfield e Alexander Schwarz para a Via dei Fori 
Imperiali. Um grande parque, cheio de reminiscências românticas e equipado com infraestrutura 

contemporânea.
Fonte: <https://davidchipperfield.com/news/2016/piranesi_prix_de_rome_2016 Acesso 30 Mar 

2021>.

Se com o fascismo, é sentida uma mudança substancial na função urbana dos 

vestígios arqueológicos - que passam do estágio de “memórias sociais” e “vestígios 

não atualizados comunitariamente” para uma “representação pedagógica” da 

antiguidade (RICCI, 2006, p. 22-27), contemporaneamente há uma necessidade maior 

61 Os três grupos vencedores foram: 1) David Chipperfield com Alexander Schwarz, 2) Riccardo Petrachi 
com a Universidade de Roma Tre, coordenada por Luigi Franciosini, e 3) Franco Purini da Universidade 
La Sapienza com Tommaso Valle.

https://davidchipperfield.com/news/2016/piranesi_prix_de_rome_2016%20Acesso%2030%20Mar%202021
https://davidchipperfield.com/news/2016/piranesi_prix_de_rome_2016%20Acesso%2030%20Mar%202021
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de integração desta preexistência arqueológica a vida urbana como espaço público de 

fato.

Ainda em Roma, outro exemplo interessante e em menor escala é a área sacra do 

Largo Argentina, objeto de exercícios projetuais do arquiteto italiano Mario Manieri Elia 

ainda na década de 1980. Manieri se dedicou ao tema da arqueologia, em especial a 

urbana, com o objetivo de superar o conceito de “fossa urbana”, ou seja, dos cortes 

horizontais e verticais oriundos de escavações na cidade atual (GIZZI, 2015, p. 291) 

(Fig. 66-70).

Fig. 66: Vista geral da área sacra do Largo Argentina, em Roma, onde foram descobertos 
vestígios de quatro templos de fins do século VI ao V a. C.

Fonte: Acervo da autora, 2020.

Fig. 67: Proposta de Mario Manieri Elia para a área sacra do Largo Argentina, em Roma (1985). 
Uma escada de acesso ao local dá continuidade ao tecido urbano existente.

Fonte: (RANELLUCCI, 2009, p. 67).
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A proposta do arquiteto para o Largo Argentina reflete seu pensamento de modo geral 

para as áreas arqueológicas urbanas, com a criação de espaços abertos fluidos, onde 

os fragmentos são assumidos em intervenções baseadas na relação 

conhecimento/projeto, em que o sentido do antigo não é cancelado com sua 

fetichização, mas transformado em um testemunho concreto e vital da cidade 

(MANIERI ELIA, 2010).

              

                          
Fig. 70: Fragmentos colossais da estátua do templo da “Fortuna huiusce diei” expostos na 

Centrale Montemartini, em Roma. A escultura atingiria 8 metros, correspondendo às proporções 
do templo redondo do Largo Argentina. Ambos foram datados de 101 a.C.

Fonte: Acervo da autora, 2020.

Fig. 68: Desenho de Mario Manieri Elia 
para o Largo Argentina, em Roma 
(1985). Detalhe para as referências à 
estátua de culto “Fortuna huiusce 
diei”.
Fonte: (CELLINI e SEGARRA 
LAGUNES, 2015, p. 32)

Fig. 69: Momento de recuperação da 
cabeça da “Fortuna huiusce diei” 
durante as escavações no Largo 
Argentina, em Roma, na década de 
1920.
Fonte: (CARRALERO DÍAZ, 2018, p. 
211)
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São inúmeras as escavações mantidas ao aberto em meio as cidades e, de fato, nada 

mais desolador do que esses buracos urbanos de onde se assiste atrás de guarda-

corpos a um passado estático e abandonado. No Brasil, algumas descobertas 

arqueológicas foram expostas com o intuito de revelar a presença material de 

determinados momentos históricos, mas se resumem a fossos em torno de restos 

materiais sem sentido.

No Bairro do Recife, em Recife/PE, os vestígios atribuídos a uma muralha 

possivelmente construída no período de ocupação holandesa, pertencente ao baluarte 

da antiga Porta da Terra, emergiram em 2001 por ocasião da implantação de redes 

elétrica e de fibra ótica. Em 2004, um convênio entre o município e o Centro de 

Estudos Avançados da Conservação Integrada - CECI possibilitou os trabalhos de 

reintegração e preenchimento de lacunas nas alvenarias. A então Diretoria de 

Programas Especiais da URB/Recife achou conveniente expor os achados cercando o 

sítio com um guarda-corpo em vidro e inserindo um painel informativo (Fig. 71-72) 

(CECI, 2009).

   

Em Salvador, os antigos edifícios da Igreja da Sé e do Colégio dos Jesuítas (de 

construção iniciada no século XVI) haviam sido demolidos em 1933 com o objetivo de 

permitir a passagem de bondes na região. Curiosamente, em 1940 se proibiu o trânsito 

destes veículos no local e o espaço passou a funcionar como ponto de ônibus (1960) e 

posteriormente como um estacionamento (1980). Em 1998, por ocasião da proximidade 

das comemorações dos 450 anos de fundação de Salvador e 500 anos do Brasil, foi 

Fig. 71: Parte da muralha do baluarte 
da antiga Porta da Terra, em Recife/PE.

Fonte: © Omar Junior.

Fig. 72: Detalhe do guarda-corpo que cerca parte 
da antiga muralha da Porta da Terra, Recife/PE.

Fonte: <https://www.gov.br/turismo/pt-
br/assuntos/noticias/aniversario-de-recife-a-

cidade-pelo-olhar-de-um-guia-de-turismo> Acesso 
em 02 Abr 2021.

https://www.gov.br/turismo/pt-br/assuntos/noticias/aniversario-de-recife-a-cidade-pelo-olhar-de-um-guia-de-turismo
https://www.gov.br/turismo/pt-br/assuntos/noticias/aniversario-de-recife-a-cidade-pelo-olhar-de-um-guia-de-turismo
https://www.gov.br/turismo/pt-br/assuntos/noticias/aniversario-de-recife-a-cidade-pelo-olhar-de-um-guia-de-turismo
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contratado um projeto de reformulação da praça, para torná-la num novo atrativo 

urbano e resgatar sua memória histórica. Entretanto, as intervenções anteriores e 

algumas obras de concessionárias de água, energia e telefonia haviam alterado 

profundamente o contexto arqueológico (COSTA, 2011, p. 74-75).

O resultado do projeto de requalificação da praça no tocante à apresentação da 

preexistência arqueológica foi, portanto, lamentável. Mesmo com um esforço 

comunicativo para a transmissão do significado histórico - que incluiu a colocação de 

pequenos painéis explicativos em pontos específicos e a marcação da planta da igreja 

no piso da praça - não se conseguiu construir um discurso coeso sobre as estruturas 

arqueológicas, simplesmente porque elas quase inexistem (Fig. 73-76).

   

Fig. 73: Vista de parte da Praça da antiga Sé 
de Salvador/BA. À direita, área com 
estruturas arqueológicas evidenciadas.
Fonte: Acervo da autora, 2021.

Fig. 74: Detalhe de uma das áreas com 
vestígios arqueológicos da antiga igreja da 
Sé de Salvador/BA.
Fonte: Acervo da autora, 2021.

Fig. 75: Detalhe da marcação no piso da 
praça do desenho da antiga Sé de 
Salvador/BA.
Fonte: Acervo da autora, 2021.

Fig. 76: Detalhe de painel explicativo em 
péssimo estado de conservação.
Fonte: Acervo da autora, 2021.
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Estes exemplos remontam ao que já foi discutido no capítulo 1 sobre a ausência de 

mensagem de algumas estruturas arqueológicas e sobre a ponderação de juízo que se 

deve fazer sobre o reenterro. Ilustram também como os espaços nas cidades estão 

sujeitos a perda de qualidade urbana em função de decisões equivocadas a respeito de 

um passado que pode ser contado independentemente da exposição de sua 

materialidade.

Em contrapartida, quando esta materialidade é capaz de transmitir uma mensagem 

consistente, sua integração com a cidade contemporânea pode se dar através de um 

desenho urbano que amplie essa capacidade e promova a continuidade entre o antigo 

e o novo. Desta forma, a preexistência arqueológica é excluída da intocabilidade e 

colocada numa perspectiva de uso social e cultural. Esta apropriação da arqueologia 

no presente amplia o significado puramente histórico e documental dos vestígios como 

em algumas intervenções que serão analisadas no próximo capítulo.

2.2.2. “Facilitar a leitura”: o exemplo da Villa del Casale

Até aqui foram abordados em vários momentos da tese aqueles que podem ser os 

objetivos centrais das intervenções em áreas arqueológicas, dentre os quais a intenção 

de “facilitar a leitura” ou “dar legibilidade” aos vestígios. O sentido do termo “facilitar a 

leitura” como consta no artigo 4º da Carta Italiana do Restauro de 1972 seria relativo a 

algo mais que a pura conservação do documento-monumento, invocando o interesse 

na recuperação de alguns valores formais a fim de permitir um difícil jogo de equilíbrios 

entre a sua límpida interrogação histórica e um residual gozo estético (CARBONARA, 

2012a, p. 21).

Antes mesmo da elaboração deste documento em 1972, a contribuição pioneira de 

Cesare Brandi e Franco Minissi na teoria e na prática de musealização in situ em 

diversas intervenções na Sicília na década de 1950 resultou em algumas propostas e 

princípios que intencionavam uma adequada leitura histórico-crítica da preexistência 

arqueológica62.

62 A convite de Brandi, Minissi foi responsável pelo restauro e musealização de sítios arqueológicos na 
Sicilia a partir de 1951, tendo desenvolvido, dentre outras, as intervenções na Villa del Casale (Piazza 
Armerina), na Mura di Capo Soprano (Gela) e no Teatro Eraclea Minoa (Agrigento).
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Na Villa del Casale, em Piazza Armerina, a retirada dos quase 4.000m² de mosaicos 

descobertos nas décadas de 1940-1950 para conservação em um museu foi 

sumariamente rejeitada por Brandi (Fig. 77). Argumentando que a espacialidade 

própria do monumento coexiste com o ambiente em que está inserido e que os 

elementos decorativos estão indissoluvelmente ligados ao monumento arquitetônico e 

contribuem para determinar sua espacialidade, Brandi defendeu a manutenção dos 

mosaicos in situ (ALAGNA, 2008, p. 42). Além disso, ele considerou que a retirada dos 

elementos comprometeria a beleza do local, de uma vista incomparável, deixando no 

abandono o que ainda restava do monumento e que era de grande importância cultural 

(Fig. 78-79). 

   
Fig. 77: Mosaicos tardo-romanos da Villa del Casale, Piazza Armerina, Sicilia.

Fonte: Acervo da autora, 2020.

   

Fig. 78: Vista geral da Villa del Casale por 
volta de 1942. Detalhe da cobertura para o 
triclínio em madeira e telhas cerâmicas 
projetada por Piero Gazzola, destruída cerca 
de dez anos depois.

Fonte: (VITALE, 2010, p. 109).

Fig. 79: Estruturas metálicas da cobertura 
projetada por Franco Minissi em fase de 

montagem.
Fonte: (VITALE, 2010, p. 138)
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Baseadas, portanto, no princípio da inalienabilidade do monumento ao contexto em que 

está inserido foram desenvolvidas as intervenções de Franco Minissi na Sicília, cujo 

produto é refletido na elaboração da Carta de Veneza em 1964, onde a contribuição de 

Minissi é materializada, sobretudo na redação dos Artigos 7 e 8 (ALAGNA, 2008, 

p.215-216):

Artigo 7º - O monumento é inseparável da história de que é testemunho e do 
meio em que se situa. Por isso, o deslocamento de todo o monumento ou de 
parte dele não pode ser tolerado, exceto quando a salvaguarda do monumento o 
exigir ou quando o justificarem razões de grande interesse nacional ou 
internacional.
Artigo 8º - Os elementos de escultura, pintura ou decoração que são parte 
integrante do monumento não lhes podem ser retirados a não ser que essa 
medida seja a única capaz de assegurar sua conservação (ICOMOS, 1964, Grifo da 
autora)

Para a conservação in situ dos mosaicos da vila era necessária a construção de uma 

cobertura que protegesse o patrimônio musivo e as estruturas arquitetônicas 

remanescentes contra geadas, sol, chuva e seca. Como revela Brendle (2015), Brandi 

argumenta que a necessidade de realizar a cobertura de proteção “não pode ser 

obstaculizada por um respeito fetichista da ruína como ruína ou pela incongruente 

pretensão da repristinação” 63 e defende a construção de passarelas de visitação e 

coberturas “em material opaco e transparente que a técnica moderna pode realizar” 

(Fig. 80-81).

Ao definir conceitualmente as diretrizes projetuais para a nova cobertura, formuladas 

em seu clássico texto - Archeologia siciliana, publicado em 1957 no Bollettino 

dell’Istituto Centrale del Restauro - ele argumenta que “uma tentativa de reconstrução 

dos quartos da vila com paredes e janelas imaginárias, ou pior ainda, clarabóias 

imaginárias, não seria uma restauração, mas uma desgraça indescritível”, e recomenda 

que: 1) os mosaicos não sejam expostos nem a umidade causada pela infiltração e 

capilaridade, nem aos raios diretos do sol e nem ao frio; 2) se privilegie a percepção e 

fruição dos mosaicos e a estrita proibição da circulação de pessoas sobre eles; e 3) 

seja dada atenção especial na distribuição e dimensionamento de passarelas de 

visitação para não superlotar o espaço museográfico obstruindo sua visão e fruição 

(BRENDLE, 2015).

63 Diferentemente das construções de Pompeia e Herculano cujas elevações eram muito maiores, 
chegando às vezes a três pavimentos, a grande maioria das paredes na Villa del Casale tinha no 
máximo um a dois metros de altura (BRANDI, 1957: p. 94-95).
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Assim é proposta uma cobertura em material transparente assentada sobre a base 

restante das paredes, evitando a construção de treliças metálicas complexas, numa 

solução que, segundo Brandi, seria “integralmente moderna e integralmente modesta” 

(BRANDI, 1957, p. 94-95) (Fig. 82-83).

Fig. 82: Vista aérea da Villa del Casale em 2007. O projeto de Minissi elaborado na década de 1950 
era fundamentado também na relação do monumento em ruínas com o ambiente natural.

Fonte: (NIGRELLI, 2010, p. 35)

Fig. 80: Passarelas na Villa del Casale 
permitiam a visão a partir do alto.
Fonte:<https://www.museionline.info/tipolog
ie-museo/villa-romana-del-casale> Acesso 
em Abr 2021.

Fig. 81: Triclínio na Villa del Casale. Vista 
dos mosaicos a partir do alto.
Fonte: <https://mapio.net/pic/p-9251069/>
 Acesso em Abr 2021.

https://www.museionline.info/tipologie-museo/villa-romana-del-casale
https://www.museionline.info/tipologie-museo/villa-romana-del-casale
https://mapio.net/pic/p-9251069/
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Embora tenham reunido estudos multidisciplinares de museografia, arquitetura, 

arqueologia, história e restauro, as soluções pioneiras e experimentais propostas por 

Minissi na Sicília apresentaram problemas de manutenção e incompatibilidade de 

materiais (tanto o Teatro de Eraclea Minoa, como relatado no capítulo 1, como a Mura 

di Capo Soprano, em Gela, e a Villa del Casale). Especialmente no caso da vila, a 

substituição da intervenção do arquiteto foi alvo de protestos entre a comunidade 

acadêmica e intelectual italiana, principalmente porque o projeto se tornou um símbolo 

da conservação e musealização in situ sem propor a repetição filológica de contextos 

originais (VILLANI, 2012, p.36).

   
Fig. 83: Detalhe (interno e externo) das estruturas de cobertura ancoradas por tubos metálicos 

sobre as “superfícies de sacrifício” das ruínas. Projeto de Minissi.
Fonte: Acervo de Betânia Brendle, 2015.

A partir no início dos anos 2000, um novo projeto é pensado para a vila, cujas 

prioridades eram: 1) melhor visibilidade dos mosaicos, pois esta era extremamente 

dificultada em dias ensolarados, com um brilho intenso e zonas de luz e sombra que 

impediam a apreciação de cores e texturas (Fig. 84-86) e 2) a preservação dos 

elementos decorativos que estava sendo prejudicada com o microclima criado no 

interior da estrutura (altas temperaturas, umidade relativa, condensação etc.). Estas 

necessidades ensejavam a construção de um teto opaco para controle dos parâmetros 
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ambientais e para garantir o bem-estar dos visitantes inclusive no verão (RIZZI, 2011, 

p. 217-218).

Fig. 84: Interior do triclínio, um dos ambientes ainda preservados da intervenção de Franco 
Minissi na Villa del Casale. Ao mesmo tempo em que a estrutura apresenta grande leveza, projeta 

zonas de luz e sombra, dificultando a visualização dos mosaicos.
Fonte: <www.studiogionatarizzi.com/progetto/galleria/30/#15> Acesso em 10 Abr 2021.

   

Fig. 86: Interior da basílica após 
intervenção de Guido Meli.

Fonte: Acervo da autora, 2020.

Fig. 85: Interior da basílica da Villa del Casale ainda 
com a estrutura projetada por Minissi.

Fonte: (RIZZI, 2018, p. 55)

http://www.studiogionatarizzi.com/progetto/galleria/30/#15
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Segundo Rizzi (2011, p. 217-218), um dos consultores do novo projeto, a estrutura de 

Minissi não foi restaurada porque estava em uma condição pior do que alegavam os 

especialistas que apoiavam sua conservação (apresentando sérios problemas de 

oxidação e as lâminas transparentes além de amareladas, permitiam a entrada de 

água), ademais era uma estrutura pequena e instável para suportar a ação de ventos e 

terremotos.

O novo projeto (2007-2012) coordenado pelo arquiteto Guido Meli consistiu na 

construção de um telhado de cobre com aberturas para ventilação, mantendo o espírito 

do desenho e abordagem museológica de Minissi (relativa à sugestão dos volumes 

originais e colocação de passarelas com vistas a partir do alto), conforme argumentado 

pela equipe. Entretanto, propondo a alteração do exterior com a substituição do 

material translúcido por painéis e telhados opacos, com o objetivo de eliminar o efeito 

estufa e restaurar a condição original da luz em que os mosaicos eram vistos (RIZZI, 

2018, p. 52-56). Segundo Rizzi (2018, p. 56), “não um clarão, mas uma penumbra” 

(Fig. 87-88) 

Fig. 87: Vista da Villa del Casale em 2010, tendo à frente a intervenção da década de 1950 em 
material transparente projetada por Minissi e ao fundo a área da basílica com a nova estrutura, 

projetada por Guido Meli, em construção.
Fonte: (NIGRELLI, 2010, p. 79)
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Fig. 88: Vista da Villa del Casale em 2020. Ainda há alguns espaços com a leve estrutura projetada 
por Minissi em contraposição ao caráter fechado do novo projeto.

Fonte: Acervo da autora, 2020.

Do ponto de vista técnico da conservação dos mosaicos - referências mais importantes 

do conjunto, cuja qualidade artística e dimensão justificaram inclusive sua inscrição na 

Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO em 1997 - a opção pela construção de uma 

nova estrutura parece justificável, já que a obra de Minissi estava gerando possíveis 

patologias nesses elementos. Também com a nova intervenção são amenizados os 

efeitos de luz e sombra que dificultavam a visibilidade exclusiva dos mosaicos. Mas no 

tocante à percepção geral dos espaços há sérios empecilhos. Principalmente porque o 

sistema de vedação das paredes - baseado em painéis alveolares de gesso, molduras 

de alumínio, cabos de aço e estruturas de madeira e ferro - concorre com o pavimento 

artístico na quantidade de tramas, cores, texturas e informações. O deleite artístico da 

observação dos mosaicos é obstaculizado por um esqueleto engenhoso que fecha as 

paredes e a cobertura da antiga vila e nos instiga a entender o seu funcionamento, 

mais do que as figuras representadas nos mosaicos têm a nos revelar sobre a vida 

aristocrática da Roma antiga (Fig. 89-91).
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Fig. 89: Detalhe do interior da vila e da estrutura de fechamento das paredes e telhado. Uma trama 

de vários elementos construtivos (gesso, alumínio, madeira, ferro e cabos de aço) que se 
assemelha a um esqueleto.

Fonte: Acervo da autora, 2020.

                          
Fig. 90: Interior da Villa de Casale com a nova estrutura cujo projeto foi coordenado por Guido 

Meli. Os efeitos de luz e sombra sobre os mosaicos foram reduzidos, mas a leitura do espaço foi 
prejudicada com a quantidade de elementos construtivos expostos.

Fonte: Acervo da autora, 2020.
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Fig. 91: Interior da basílica da Villa de Casale com o projeto de Guido Meli. Neste local, fica clara a 

predominância dos esquemas estruturais da nova intervenção.
Fonte: Acervo da autora, 2020.

Também externamente, o novo projeto apresenta fragilidades. A primeira delas é 

romper com o caráter fragmentário da preexistência e apresentar um monumento 

quase recém-construído. A segunda é que ao não assumir totalmente o aspecto 

acabado da construção, o projeto transparece certo ar de incompletude e falta de rigor 

construtivo. Isto situa a intervenção num limbo entre uma reconstrução literal e uma 

atitude evocativa (Fig. 92-93).

A nova intervenção manteve de modo geral a orientação em relação ao discurso 

construído acerca das evidências arqueológicas, o qual foi focado essencialmente na 

importância histórica e artística dos mosaicos e nas inferências sobre a vida econômica 

e social dos usuários a partir deles. Outros aspectos relacionados a infraestrutura de 

serviços do complexo não são colocados à luz. Isto evidencia, como em toda atividade 

de preservação do patrimônio cultural, as escolhas que se faz entre o passado que se 

quer lembrar e contar e aquele que merece ser esquecido ou mantido apagado. Ao se 
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visitar a vila, é clara a quantidade de espaços que foram deixados a exposição das 

intempéries, inclusive também pavimentados com mosaicos (Fig. 94-95).

Fig. 92: Vista externa de parte do complexo da vila onde se localizava a cozinha do triclínio. A 
nova estrutura de fechamento lateral fica afastada da antiga alvenaria e em alguns casos são 

feitos recortes para sua adaptação.
Fonte: Acervo da autora, 2020.

   
Fig. 93: Detalhes de acabamentos na área externa da vila. 

Fonte: Acervo da autora, 2020.
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Fig. 94: Área das termas da Villa del Casale antes e depois da intervenção de Guido Meli. Neste 

caso, foram colocados novos telhados que não existiam no projeto de Minissi.
Fonte: <www.italia.it/it/idee-di-viaggio/siti-unesco/villa-romana-del-casale-piazza-

armerina.html#prettyPhoto[idee_vacanze]/0/> Acesso em 15 Fev 2021.

   
Fig. 95: À esquerda, vista do peristilo elíptico localizado à frente do triclínio e à direita, vista da 

latrina do peristilo. Os espaços de serviço, ainda que apresentem mosaicos, não foram 
protegidos por novas coberturas.

Fonte: Acervo da autora, 2020.

As duas intervenções realizadas na Villa del Casale trazem reflexões sobre o que deve 

ser privilegiado na facilitação da leitura da preexistência arqueológica. De um lado, o 

projeto de Minissi beneficiava a leitura do todo, embora com problemas na visibilidade 

exclusiva dos mosaicos em dias de sol, a estrutura transparente não se sobressaía na 

percepção do conjunto e facilitava não só sua compreensão, mas a do sítio e da 

paisagem. Isto é decorrente do entendimento de que os elementos artísticos são parte 

integrante da arquitetura, e consequentemente do contexto, como discutido no início do 

tópico. De outro lado, o projeto de Guido Meli que propõe um “envelopamento” opaco 

da preexistência atenua a luminosidade sobre os pavimentos artísticos, mas 

compromete a percepção do espaço e ambientes da vila. O que acontece em 

decorrência da rivalidade criada entre a fruição dos mosaicos e a própria observação 

da trama estrutural do novo sistema de vedação.

http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/siti-unesco/villa-romana-del-casale-piazza-armerina.html#prettyPhoto[idee_vacanze]/0/
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/siti-unesco/villa-romana-del-casale-piazza-armerina.html#prettyPhoto[idee_vacanze]/0/
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Assim, mais uma vez fica clara a importância de se atentar ao contexto ambiental e de 

ultrapassar os limites das indispensáveis operações de natureza técnica na 

apresentação dos vestígios arqueológicos.

No tocante ao caráter formal das intervenções, Minissi estabeleceu alguns princípios 

para a musealização in situ de áreas arqueológicas, dentre os quais: a distinguibilidade 

entre o antigo e o novo, o protagonismo da preexistência, o uso de recursos projetuais 

como a exploração de pontos de vista altos, a intenção de um resultado claramente 

relacionado com as características formais da antiguidade visando recordar seu 

significado e a indicação da hipotética terceira dimensão (MINISSI, 1996 In 

RANELLUCCI, 2009, p. 23). Alguns destes princípios (como distinguibilidade e mínima 

intervenção) são há muito tempo adquiridos no campo da preservação do patrimônio 

cultural, bem como a retrabalhabilidade e a compatibilidade físico-química, que são 

imperativas nos projetos em áreas arqueológicas, como será visto nas análises do 

próximo capítulo.

Já as diretrizes referentes a sugestão da terceira dimensão e a exploração de melhores 

pontos de vista estão intrinsecamente ligadas ao objetivo de facilitação da leitura dos 

vestígios. Isto porque no primeiro caso, recupera-se uma característica essencial a 

compreensão da arquitetura que é o espaço formado nas suas três dimensões. E no 

segundo, permite-se locais propícios a fruição de forma ampla, englobando o contexto 

e estimulando a compreensão crítica e não puramente passiva do observador.

O resultado da aplicação destes princípios, bem como da requerida atuação conjunta 

entre arquitetos e arqueólogos nas intervenções de proteção e apresentação de áreas 

arqueológicas serão mais intensamente verificados a partir do próximo capítulo.

2.3. Conclusão

Em resumo, neste capítulo viu-se que no projeto de proteção e apresentação de áreas 

arqueológicas frequentemente o arquiteto herda a forma e a interpretação conduzidas 

pelo arqueólogo. Para que ele possa conformar no novo projeto as inferências da 

pesquisa arqueológica, dois aspectos devem ser levados em consideração: a 

existência de um discurso coeso acerca dos vestígios e o potencial comunicativo da 

própria materialidade investigada.



Intervenções arquitetônicas de proteção e apresentação de áreas arqueológicas:
um olhar sobre a experiência italiana                                                                                               Tatiana Costa

131

Há casos em que a equipe de arqueologia consegue fazer deduções cronológicas, 

funcionais ou técnicas sobre os fragmentos descobertos - muitas vezes através de 

artefatos a eles associados - mas as estruturas em si não são capazes de comunicar 

seu significado, mesmo com o acréscimo de novos elementos arquitetônicos. Nesses 

casos, o arquiteto como encarregado da tradução formal do texto arqueológico pode se 

colocar a favor do reenterro. Esta atitude, justificada em função da ausência de 

mensagem do testemunho arqueológico e por este motivo, compartilhada por alguns 

arqueólogos como Manacorda (2007) e Carandini (2000), tem que ser concretizada por 

uma equipe multidisciplinar.

Além do mais, o arquiteto e urbanista como ordenador do espaço é o profissional 

habilitado para opinar pela revelação ou não de estruturas arqueológicas no presente 

porque este ato é entendido como um processo de modificação do espaço e da 

paisagem, seja no contexto urbano ou rural. Nesse sentido, identificamos 

metodologicamente o mérito da participação do arquiteto sobretudo no momento 

decisório da exposição dos vestígios.

Por outro lado, o arqueólogo também tem um papel projetual neste tipo de intervenção, 

o qual se assenta na capacidade de extrair dos achados, a partir dos instrumentos 

disponíveis no campo disciplinar - em especial, aqueles da arqueologia da arquitetura, 

como a estratigrafia e a conjugação com fontes históricas - a narrativa a ser construída 

sobre o passado. Esta interpretação que é o resultado da pesquisa arqueológica, assim 

como o novo projeto de arquitetura, nascem do testemunho antigo mas não se 

encerram nele, porque o objetivo comum a ser perseguido tanto pela arquitetura quanto 

pela arqueologia é a inserção no contexto atual com as devidas “costuras” necessárias.

Ou seja, a interface entre os dois campos disciplinares está na mediação conjunta que 

é feita entre o objeto descoberto e o presente. A princípio com a extroversão do 

conhecimento a partir do objeto, o reconhecimento e a incorporação de novos valores, 

a assimilação deste conteúdo e sua transposição para a sociedade de forma acessível, 

legível e atual.

Portanto, além de avaliar a capacidade comunicativa (em termos documentais, 

históricos e estéticos) da materialidade arqueológica, ambos profissionais (arquiteto e 

arqueólogo) precisam avaliar em conjunto o papel social do vestígio no presente. Esta 

perspectiva de apropriação da preexistência coloca o novo projeto como um ato de 
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interpretação atual e moderno, mas sem perder de vista seu compromisso ético na 

transmissão do que é tangível e intangível nas estruturas sobreviventes, que são o 

ponto de partida e a motivação da intervenção.

Proteger e apresentar o bem arqueológico não significa isolar, cobrir ou criar um 

invólucro mural em torno de todos os locais onde há indícios estratificados da presença 

humana, nem significa restaurá-lo, mas trata-se de um processo que é iniciado com a 

valoração destes bens; significa propor soluções para questões técnicas de 

conservação, mas também implica no desejo de colocar o bem cultural em evidência, 

revelando-o e incorporando-o a novas dinâmicas.

Os aspectos formais dos projetos de proteção e apresentação de áreas arqueológicas 

podem obedecer a princípios já consolidados no campo da conservação e do restauro 

como a distinguibilidade e a retrabalhabilidade. Principalmente para que sejam 

permitidas novas interpretações e associações a outras descobertas arqueológicas 

futuras.

Especificamente no que tange a forma da nova arquitetura, desde que haja indícios 

suficientes inferidos pela pesquisa arqueológica, a sugestão de antigos volumes pode 

ser uma ferramenta eficiente na comunicação da arquitetura fragmentada. Mas não só 

isso. O objetivo de “facilitar a leitura” não está imperativamente associado à evocação 

formal da antiga arquitetura que se encontra arruinada. Trata-se também da criação de 

espaços adequados e acessíveis para a fruição dos remanescentes, de modo que o 

observador tenha certa liberdade para fazer suas associações individuais com aquela 

materialidade herdada de outros povos e civilizações.
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Capítulo 3

CARÁTER TIPOMORFOLÓGICO DAS 

INTERVENÇÕES
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Para orientar a escolha das intervenções de proteção e apresentação de áreas 

arqueológicas que são objeto de análise desta tese, foi necessário num primeiro 

momento entender a pluralidade de condutas projetuais arquitetônicas existentes. 

Assim, optou-se pela criação de uma classificação tipomorfológica das intervenções, 

facilitando a exposição e desenvolvendo reflexões a partir de um panorama com a 

maior variedade possível de exemplos.

Através de uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto, verificou-se a existência de 

categorias pré-estabelecidas por outros autores. Concomitantemente, iniciou-se a 

elaboração de uma lista com os exemplos mencionados nas respectivas publicações, 

além de outros localizados em sites e revistas de projeto. Deste modo, chegou-se a 

uma relação de intervenções com abrangência temporal e geográfica extensa, com 

exemplos na Europa, América etc.64.

Ao examinar a aplicação das categorias pré-estabelecidas criadas por outros 

pesquisadores aos exemplos listados, constatou-se a viabilidade de sua manutenção 

em parte. Foi sugerida uma simplificação geral, bem como a criação de uma nova 

categoria para aquelas intervenções que não se encaixavam nos grupos pré-

existentes.

Nesta organização, foram desconsiderados o reenterro e as reconstruções literais ou 

repristinação. O primeiro por não se tratar de uma intervenção arquitetônica em si e o 

segundo por se configurar numa prática que, conforme discutido nos capítulos 1 e 2, 

deve ser considerada uma exceção. Julgamos também que a técnica da anastilose 

pode estar presente em qualquer uma das categorias, portanto, ela não foi considerada 

a parte.

As intervenções examinadas neste capítulo são restritas aos últimos vinte anos. Na 

verdade, este período foi delimitado em função do objeto empírico da tese, que é a 

experiência italiana. Considera-se este um período crucial na Itália para o 

amadurecimento das abordagens projetuais em bens culturais que extrapolam os 

64 A lista completa das intervenções italianas pesquisadas está relacionada no Anexo I e os sites onde 
foram consultados os projetos no período de janeiro a março/2020 foram: <https://archello.com/>; 
<http://www.archidiap.com/>; <https://www.archdaily.com/>; <https://architizer.com/>; 
<https://www.archilovers.com/>; <https://www.architecturalrecord.com/>; <http://www.deezen.com/>; 
<https://www.architecturaldigest.com/>; <https://www.architectural-review.com/>; 
<https://www.architectetonic.com/>; <https://www.designboom.com>; <https://www.divisare.com>; 
<http://www.europeanheritageawards.eu/>, além dos sites exclusivos de arquitetos renomados.

https://archello.com/
http://www.archidiap.com/
https://www.archdaily.com/
https://architizer.com/
https://www.archilovers.com/
https://www.architecturalrecord.com/
http://www.deezen.com/
https://www.architecturaldigest.com/
https://www.architectural-review.com/
https://www.architectetonic.com/
http://www.designboom.com
http://www.divisare.com
http://www.europeanawardsheritage.com
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objetivos da simples conservação. É a partir do século XXI que se consolida na 

legislação específica de proteção do patrimônio italiano, com o novo Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, de 2004, um maior incentivo a ações de fruição e valorização 

dos bens culturais e não só de proteção65. Segundo Ciresi (2018, p. 122), 

recentemente, o conceito de “conservar para preservar” vem desaparecendo 

lentamente na opinião pública e nas instituições italianas. E é cada vez mais difundida 

a opinião de que “A arqueologia não pode permanecer fechada num zoológico 

separada da vida contemporânea. Os monumentos antigos não podem nem mesmo se 

tornar tapeçarias vazias, adornos formais de uma cidade que os ostenta e ao mesmo 

tempo os ignora" (MANACORDA apud CIRESI, 2018, p. 122).

Deste modo, para servir de contraponto à nova perspectiva italiana e trazer um cenário 

mais recente da prática arquitetônica em áreas arqueológicas em outros países, serão 

apresentadas algumas intervenções organizadas em função das categorias 

tipomorfológicas criadas. Nas análises sucintas realizadas neste capítulo pretende-se 

reafirmar o posicionamento teórico adotado nos capítulos anteriores e conduzir a 

pesquisa para a crítica que norteará o capítulo 4.

3.1. Categorias de análise

As primeiras publicações encontradas que buscam aclarar as possibilidades de 

intervenções em áreas arqueológicas são da década de 1980. A primeira é do arquiteto 

italiano Franco Minissi (1985), que como já relatado, teve uma experiência profícua na 

apresentação de áreas arqueológicas na Sicília na década de 1950. Em seu artigo, ao 

questionar-se sobre como intervir em áreas arqueológicas, Minissi apresenta quatro 

possíveis tipos de coberturas: 1) coberturas simples e de materiais frágeis que nascem 

como provisórias e acabam se tornando definitivas; 2) coberturas definitivas com 

formas arbitrárias e autônomas em relação a preexistência; 3) as coberturas 

englobantes com a função de museu, mas que apresentam uma composição aleatória 

de volumes e espaços; e 4) coberturas que englobam conteúdos artísticos e que 

repropõem formas e dimensões antigas com novos materiais de maneira distinguível e 

65 Segundo o Codice dei beni culturali e del paesaggio (2004), “A valorização consiste no exercício das 
funções e na disciplina das atividades voltadas a promover o conhecimento do patrimônio cultural e 
garantir as melhores condições de uso e fruição pública do próprio patrimônio. Inclui também a 
promoção e apoio às intervenções de conservação do patrimônio cultural”.



Intervenções arquitetônicas de proteção e apresentação de áreas arqueológicas:
um olhar sobre a experiência italiana                                                                                               Tatiana Costa

136

reversível. Esta última seria para o arquiteto o modelo ideal, capaz de proteger e 

musealizar os restos. É inclusive o tipo por ele adotado para o projeto da Villa del 

Casale, em Piazza Armerina.

Percebe-se que a classificação proposta por Minissi não abrange o tratamento dos 

espaços a céu aberto. Isto provavelmente porque o arquiteto considerava a 

recomposição volumétrica uma forma indispensável de dar significado aos vestígios 

(MINISSI, 1996 In RANELLUCCI, 2009, p. 23).

Já o arquiteto estadunidense John H. Stubbs (1986, p. 101), em publicação em 

colaboração com o International Centre for the Study of the Preservation and 

Restoration of Cultural Property - ICCROM, relacionou uma lista de sítios arqueológicos 

com uma possível classificação das intervenções neles realizadas, reconhecendo a 

probabilidade de não escavação, não intervenção e reenterro. Dentre as demais 

categorias sugeridas pelo arquiteto e que se relacionam com esta pesquisa, estão: 1) 

pequenos agenciamentos e consolidações in situ; 2) proteções temporárias; 3) ruínas 

protegidas sob galpões e 4) ruínas incorporadas dentro de outras estruturas. Já o 

arquiteto alemão Hartwig Schmidt (1988), propôs uma classificação mais simples em 

apenas três tipos: 1) abrigo temporário; 2) abrigos leves tipo cobertura e 3) abrigos com 

fechamento lateral.

Outras publicações mais recentes como dos arquitetos italianos Alessandro Tricoli 

(2011) e Stefano Villani (2012), da professora de Museografia da Universidade de 

Palermo, Maria Clara Ruggieri Tricoli (2013), bem como da arquiteta Flavia Zelli (2013), 

continuam a mesma linha de classificação tipomorfológica destes autores da década de 

1980, entretanto, inserem com maior ênfase a existência de agenciamentos a céu 

aberto.

A partir das referências classificatórias estabelecidas pelos autores acima, foi 

elaborada a tabela seguinte que visa agrupar as possibilidades de proteção e/ou 

apresentação de áreas arqueológicas, sendo: 1) Cobertura; 2) Abrigo; 3) Cripta; 4) 

Pequenos agenciamentos e 5) Tipo alusivo. Na primeira linha tem-se as categorias de 

estudo construídas nesta tese e nas linhas abaixo o possível enquadramento daquelas 

criadas anteriormente por outros pesquisadores.
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PROTEÇÃO ARQUEOLÓGICA REPROPOSIÇÃO VOLUMÉTRICA ÁREAS AO ABERTO

COBERTURA ABRIGO CRIPTA PEQUENOS 
AGENCIAMENTOS

TIPO ALUSIVO

CATEGORIA

AUTOR

(MINISSI, 1985) - coberturas provisórias simples;
- coberturas com formas 
arbitrárias e autônomas;

- cobertura recipiente 
com espaços aleatórios;
- cobertura recipiente que 
repropõe formas e 
dimensões antigas com 
novos materiais.

(STUBBS, 1986) - proteção temporária;
- sítios sob galpões.

- incorporação dentro de 
outras estruturas

- pequenos agenciamentos 
para conservação/
apresentação e consolidação 
in situ.

(SCHMIDT, 1988) - abrigos leves tipo cobertura. - abrigo temporário;
- abrigos com 
fechamento lateral.

(DI MUZIO, 2010) - cobertura provisória;
- cobertura definitiva com 
fechamento superior.

- cobertura definitiva com 
fechamento lateral.

- agenciamento 
subterrâneo.

(VILLANI, 2012) - cobertura. - invólucro englobante;
- invólucro com 
reproposição espacial.

- proteção de documentos 
subterrâneos com 
alteração da paisagem.

(TRICOLI, 2011) - teto. - fechamentos; - cripta. - ruína conservada ao aberto.
(ZELLI, 2013) - intervenções de cobertura. - abrigo;

- reproposição 
arquitetônica.

- passarelas de visitação e 
pequenos agenciamentos.

(GERMANÀ, 
RUGGIERI TRICOLI, 
2013)

- estrutura de proteção aberta. - estrutura de proteção 
fechada;
- recintos.

- criptas;
- áreas subterrâneas.

- conservação ao aberto;
- parques e jardins 
arqueológicos urbanos;
- áreas arqueológicas para 
pedestres.

Tabela 1: Categorias tipomorfológicas de intervenção arquitetônica em áreas arqueológicas.
Fonte: Elaborada pela autora.
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Optamos pelo acréscimo do “tipo alusivo” como modelo de tratamento ao aberto, pois 

verificou-se que na lista de exemplos de intervenções, havia a ocorrência de projetos 

em que mesmo que se buscasse uma concepção mais livre no agenciamento dos 

vestígios ao aberto, se primava pela memória da volumetria antiga com a inserção de 

pequenos elementos formais.

Os cinco tipos de intervenção foram ordenados em três grupos nomeados: “Proteção 

arqueológica”, “Reproposição volumétrica” e “Áreas ao aberto”. Estes grupos maiores 

compreendem a proposta geral do projeto, quer seja proteger ou cobrir, envolver ou 

manter ao aberto as áreas arqueológicas.

3.2. PROTEÇÃO ARQUEOLÓGICA: Cobertura

Esta categoria engloba intervenções cujo principal objetivo é a construção de um teto 

ou proteção (temporária ou definitiva) para diminuir a ação danosa do sol e da chuva 

sobre os vestígios arqueológicos, bem como garantir o conforto da equipe responsável 

pelas pesquisas e pela conservação/restauração de elementos. Do ponto de vista 

formal são estruturas frequentemente abertas nas laterais ou com fechamentos leves 

que não constituem necessariamente uma barreira física. Este é o tipo de maior 

ocorrência nas intervenções pesquisadas e na maioria, são projetos que não guardam 

relações formais com a possível volumetria antiga.

Muitos desses exemplos são executados em estruturas metálicas com manto em lona 

ou tecido, como no sítio Bibracte, em Saint-Léger-sous Beuvray, Monte Beuvray 

na França.

Bibracte foi um povoado fortificado gaulês fundado no final do século II a.C. e 

descoberto por volta de 1864. Em 2004 foi projetada pelo arquiteto francês Paul Andreu 

uma cobertura para a proteção dos vestígios de parte do povoado, especificamente a 

área da antiga basílica do fórum cesariano. A cobertura é construída em estrutura de 

alumínio e manto em tecido de fibra de vidro e pvc distendido, que se prolonga nas 

laterais. O projeto foi contratado como um protótipo e dentre as solicitações do 

Ministério da Cultura local estavam: 1) a ausência de apoios (ou seja, o uso de 

estruturas que vencessem mais do que os 12m sem apoios encontrados nas estruturas 

comerciais); 2) a durabilidade da cobertura principalmente no período de neve já que 

as estruturas mais provisórias não resistiam ao inverno e 3) a facilidade de montagem 
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e desmontagem. O projeto concluído em 2008 abarcou uma área de 850m² e atendeu 

aos requisitos técnicos solicitados sendo reversível, extensível e modular (Fig. 96 - 98) 

(SZABÓ e RIECKHOFF, 2009).

Fig. 96: Vista geral da cobertura projetada pelo arquiteto Paul Andreu para parte da área 
arqueológica de Bibracte, na França. A vantagem da redução de apoios sobre os vestígios é 

contraposta a desvantagem da necessidade de contrapesos para equilibrar estruturalmente a 
cobertura. Os contrapesos terminam se sobressaindo na paisagem.

Fonte: <www.bibracte.fr/fr/approfondir/les-coulisses-de-bibracte/la-gestion-dun-site-
dexception/un-abri-innovant-pour-la-protection-des-vestiges> Acesso em 06 Mar 2021

Fig. 97: Imagem da cobertura localizada no sítio Bibracte durante o período de neve.
Fonte: (SZABÓ e RIECKHOFF, 2009, p.14).

http://www.bibracte.fr/fr/approfondir/les-coulisses-de-bibracte/la-gestion-dun-site-dexception/un-abri-innovant-pour-la-protection-des-vestiges
http://www.bibracte.fr/fr/approfondir/les-coulisses-de-bibracte/la-gestion-dun-site-dexception/un-abri-innovant-pour-la-protection-des-vestiges
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Fig. 98: Vista do interior do espaço protegido pela cobertura projetada pelo arquiteto Paul Andreu 
na área arqueológica de Bibracte, na França. Há alguns apoios verticais no interior da área e 

percebe-se a existência de passarelas de visitação e displays comunicativos.
Fonte: <www.bibracte.fr/fr/approfondir/les-coulisses-de-bibracte/la-gestion-dun-site-

dexception/un-abri-innovant-pour-la-protection-des-vestiges> Acesso em 06 Mar 2021.

Não há no projeto, entretanto, uma preocupação em garantir maior entendimento dos 

restos da basílica a partir do novo elemento arquitetônico criado. A cobertura se limita a 

proteção da área arqueológica e não atua como mediadora para a compreensão 

funcional, espacial ou de inserção ambiental da antiga construção e do povoado.

O foco do novo projeto está na consideração do valor testemunhal dos vestígios e na 

resposta às demandas técnicas, em detrimento de uma melhor fruição do local. 

Exemplo disso são os enormes pesos suspensos que se sobressaem visualmente e 

são usados para compensar a ausência de fundações e apoios intermediários. Ou a 

opção pela estrutura metálica para a cobertura e passarelas de visitação, em virtude da 

facilidade de montagem, mas em prejuízo do destaque visual dos fragmentos.

Já em Huaca Cao Viejo, no complexo arqueológico El Brujo, ao norte da cidade de 

Trujilo, no Peru, outro exemplo de cobertura desenvolvida com poucos apoios 

intermediários e praticamente os mesmos materiais usados em Bibracte também 

apresenta uma resposta técnica adequada à proteção do bem, mas busca maior 

relação com a preexistência arqueológica (Fig. 99).

http://www.bibracte.fr/fr/approfondir/les-coulisses-de-bibracte/la-gestion-dun-site-dexception/un-abri-innovant-pour-la-protection-des-vestiges
http://www.bibracte.fr/fr/approfondir/les-coulisses-de-bibracte/la-gestion-dun-site-dexception/un-abri-innovant-pour-la-protection-des-vestiges
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Huaca Cao Viejo é a construção mais importante do complexo que abriga os vestígios 

da civilização Moche, aí estabelecida de 300 a 850 d. C. No começo dos anos 2000 foi 

proposta a abertura do complexo ao turismo com um plano de visitação que incluía a 

praça cerimonial situada à frente da fachada norte de Cao Viejo, um santuário piramidal 

de 27 metros de altura feito em adobe65. A cobertura projetada por Claudia Uccelli 

Romero (2004-2005) teve o intuito de proteger os relevos policromados da superfície 

da pirâmide (desenhos de guerreiros, prisioneiros, animais terrestres e marinhos) e 

propiciar a fruição do complexo a partir dessa área. Ela corresponde a uma membrana 

têxtil altamente resistente e não deformável e é suportada por pilares de aço pré-

fabricados numa área de aproximadamente 2.200m² (RANELUCCI, 2012, p. 22).

Fig. 99: Vista geral do complexo arqueológico El Brujo, localizado no norte do Peru. À esquerda 
está a cobertura tensionada que protege a antiga pirâmide da civilização Mochica.

Fonte: Acervo de Rodrigo Baeta, 2015.

65 Huaca Cao Viejo era um edifício religioso destinado a cerimônias. Sua parte superior abrigava 
espaços e pátios menores que seriam usados para rituais privados. Aí foram encontrados alguns 
enterramentos, incluindo o de uma mulher da elite Moche, a Senhora de Cao, cujo corpo se encontrava 
extremamente bem preservado e cercado de objetos luxuosos. Parte dos materiais provenientes das 
escavações (vasilhas de cerâmica, tecidos, adornos) e o corpo da Senhora de Cao estão expostos no 
centro de interpretação construído em 2007 em concreto e localizado anexo: Museo Cao.

http://www.bibracte.fr/fr/approfondir/les-coulisses-de-bibracte/la-gestion-dun-site-dexception/un-abri-innovant-pour-la-protection-des-vestiges
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A cobertura se adapta a topografia distando em média 11m de altura da superfície da 

pirâmide e é sustentada por 22 postes perimetrais, sendo que 60m no sentido 

longitudinal e 48m no sentido transversal são livres de apoio. De acordo com a equipe, 

a estrutura é pré-fabricada e de fácil transporte no local sem o uso de maquinários, 

diminuindo o trabalho no sítio arqueológico. A membrana protege 100% dos raios 

ultravioleta, mas admite 30% da passagem de luz (UCCELLI, 2009, p. 42-45).

Esta característica permite a fruição do local pelo visitante a partir da área sombreada, 

guardando uma relação particular com a antiga praça cerimonial. A leveza da estrutura 

e o desenvolvimento do manto da cobertura acompanhando suavemente a inclinação 

da pirâmide reforçam uma condição respeitosa com a preexistência arqueológica e seu 

contexto geográfico (Fig. 100-101). Assim como o novo edifício do museu/centro de 

interpretação que abriga o acervo proveniente das escavações e se apresenta com 

diferentes blocos e inclinações (Fig. 99).

Fig. 100: Vista da lateral da nova cobertura projetada para a fachada norte de Cao Viejo, na área 
da antiga praça cerimonial. A cobertura leve se insere de forma respeitosa à preexistência 

arqueológica.
Fonte: <https://www.elbrujo.pe/explora-el-complejo/principales-monumentos/> Acesso em 09 de 

Mar de 2021.

  
Fig. 101: Vista de Huaca Cao Viejo no complexo arqueológico El Brujo, no norte do Peru. À 

esquerda está a cobertura tensionada que protege a antiga pirâmide da civilização Mochica e à 
direita, interior da área protegida onde estão os relevos artísticos da fachada norte.

Fonte: Acervo de Rodrigo Baeta, 2015.

https://www.elbrujo.pe/explora-el-complejo/principales-monumentos/
http://www.bibracte.fr/fr/approfondir/les-coulisses-de-bibracte/la-gestion-dun-site-dexception/un-abri-innovant-pour-la-protection-des-vestiges
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O caso de Huaca Cao Viejo é interessante porque a cobertura é um elemento 

arquitetônico completamente novo. São alheias neste tipo de situação, portanto, 

discussões sobre atitudes formais evocativas. A nova cobertura nasce da necessidade 

de proteção dos relevos artísticos da superfície da pirâmide, mas não atua somente de 

forma tecnicista. Ao mesmo tempo em que afasta as intempéries dos desenhos 

descobertos, incorpora aspectos que conectam o visitante com o contexto de 

implantação passado, como o desfrute da área a partir da antiga praça cerimonial sem 

perder totalmente a luminosidade.

Esta característica de relação com a iluminação natural não ocorre na maioria das 

coberturas de proteção encontradas em templos piramidais no Peru, onde os telhados 

sobrepostos de origem vegetal foram usados durante décadas, ao invés de grandes 

coberturas com estruturas de aço ou com tensores (SORIA LÓPEZ e GUERRERO 

BACA, 2016). Também no México, esta situação é encontrada com bastante 

frequência. Como no templo monolítico de Malinalco, localizado a cerca de 100km da 

Cidade do México e na zona arqueológica de Ek’ Balam, à noroeste da península de 

Yucatán. Os materiais naturais como a madeira, a palha e o bambu se inserem 

sutilmente nestas áreas arqueológicas quase sempre localizadas em meio a espaços 

verdes, porém apresenta como aspecto negativo a alteração da perspectiva visual e da 

luminosidade nas partes onde são implantados (Fig. 102-103).

   

Fig. 102: Cobertura com estrutura em madeira 
e manto em palha no Templo monolítico de 

Malinalco, no México.

Fonte: 
<https://www.mexicodesconocido.com.mx/vis

ita-zona-arqueologica-de-malinalco.html> 
Acesso em 10 Mar 2021.

Fig. 103: Telhado executado a partir de 
módulos de bambu e palha na zona 

arqueológica de Ek’Balam, próximo à 
península de Yucatán, no México.

Fonte: (OLMOS, 2011, p. 164)

https://www.mexicodesconocido.com.mx/visita-zona-arqueologica-de-malinalco.html
https://www.mexicodesconocido.com.mx/visita-zona-arqueologica-de-malinalco.html
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Do ponto de vista técnico, um dos principais desafios a serem solucionados nos 

projetos de novas estruturas em áreas arqueológicas é assegurar o menor número de 

apoios possível sobre os vestígios. No Parque do Molinete, em Cartagena, Murcia, 

Espanha, para cobrir os restos das Termas do Porto e Edificio do Átrio, os arquitetos 

(Atxu Amann, Andrés Cánovas e Nicolás Maruri) projetaram apenas três apoios 

internos integrados às paredes antigas que foram reconstituídas.

Considerar a menor perturbação possível da materialidade arqueológica pode contribuir 

para sua conservação, mas não atesta sua transmissão futura de forma legível e clara. 

Como foi visto no capítulo precedente, é necessário agregar sentido às estruturas 

antigas. Um sentido que além de incorporar demandas contemporâneas, mantenha 

relações conceituais com o ponto de partida do projeto, que é o próprio documento 

arqueológico.

No caso do Parque do Molinete, o patrimônio arqueológico foi considerado como um 

vetor para reabilitação urbana de um bairro degradado da cidade. O projeto da 

cobertura para a proteção dos restos das Termas do Porto e do Edificio do Átrio estava 

inserido num projeto geral de adequação museológica do bairro, denominado “Barrio 

Foro Romano del Molinete” .

Na década 1960, a demolição de construções na colina do Molinete (um dos cinco 

promontórios que bordeiam a cidade de Cartagena) transformou o local numa 

referência arqueológica para a cidade. As pesquisas em grande escala realizadas a 

partir de 1977 trouxeram à tona ocupações romanas, bizantina e islâmica. Mais tarde, 

nasceram as primeiras disposições de proteção na legislação urbana e no começo do 

século XXI novos planos urbanísticos para o bairro. O Plano Especial de Reforma 

Interior (PERI), de 2001, previa um processo de regeneração urbanística, social e 

econômica do centro histórico da cidade, incluindo o Parque Arqueológico do Molinete 

(CELDRÁN et al, 2015, 353) 66.

Inicialmente, o projeto de adequação museológica do parque, desenvolvido por uma 

equipe multidisciplinar, tinha como objetivos a conservação e a facilitação da leitura 

pelo visitante dos vestígios do Edificio do Átrio e das Termas, construídos no século I 

66 O projeto foi inclusive vencedor do Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes 
Culturales, em 2012, pela “qualidade de uma intervenção pluridisciplinar que inclui a investigação 
arqueológica, a restauração de bens culturais, a musealização do conjunto e a difusão, com um 
componente importante de participação social” (GOBIERNO DE SPAÑA, s/d).
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a.C. e I d.C., respectivamente. Uma vez descartada a remoção das pinturas murais do 

local onde foram encontradas, foi solicitada também a construção de uma cobertura 

com o objetivo de “criar uma estrutura capaz de proteger os restos arqueológicos, 

integrando-se com o conjunto urbano atual e resolvendo a comunicação entre ambos” 

(CELDRÁN et al, 2013, 256) (Fig. 104-105).

Fig. 104: Vista do interior da área arqueológica do Parque do Molinete. A presença de vestígios 
artísticos motivou a construção da cobertura sobre as Termas e o Edifício do Átrio.

Fonte: (CARRALERO DÍAZ, 2018, p. 692)

Fig. 105: Área arqueológica do Parque do Molinete. Foram realizados procedimentos de 
anastilose, conservação e restauro das estruturas e artefatos. Os pilares foram agrupados em 

pontos específicos, procurando ao máximo não danificar a área arqueológica.
Fonte: (CARRALERO DÍAZ, 2018, p. 666)

Acima, detalhe do 
prolongamento vertical de 
algumas paredes com a 
aplicação de argamassa de 
sacrifício e complementos em 
madeira.
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Segundo os autores, a cobertura, concluída em 200867, se mostra fragmentada a partir 

do nível mais baixo do terreno e adquire uma prevalência formal a medida em que se 

aproxima do topo da colina do Molinete, assim, “recupera a unidade e importância 

volumétrica das antigas quadras da cidade dos séculos XVIII-XX”, as quais foram 

demolidas anteriormente (CELDRÁN et al, 2015, 355) (Fig. 106-108).

Fig. 106: Vista da área geral do Bairro do Foro Romano. À esquerda a nova cobertura para os 
vestígios do edifício do átrio e termas e à direita o topo da colina do Molinete, onde se desenvolve 

o Parque da Acrópole.
Fonte: (CELDRÀN et al, 2012, p. 482)

67 Recentemente (2020) foi inaugurado o Museu Molinete, projetado pela mesma equipe de arquitetos. O 
museu apresenta uma estrutura fechada tipo abrigo sobre os vestígios da Cartago romana e expõe 
peças encontradas nas escavações do parque, contando a história urbana de Cartagena e em particular 
do bairro do Molinete que compreende finais do século III a.C. ao século XX.
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Ao analisar esta intervenção, percebe-se a desvinculação do projeto da nova cobertura 

do objeto arqueológico em si, na tentativa de uma “costura” urbana com referência a 

outros passados históricos dos quais não foi preservada sua materialidade. Ou seja, o 

momento de conservação/restauro das estruturas arqueológicas e criação de novos 

percursos de visitação se articulam em função do edifício do átrio e das termas, mas a 

nova cobertura remete (ao menos no discurso dos arquitetos) aos séculos XVIII a XX.

Mesmo criando um clima agradável para a fruição dos vestígios, percebe-se que os 

princípios arquitetônicos definidos para o projeto - respeito ao original, mínima 

intervenção, reversibilidade, distinguibilidade e afastamento das estruturas antigas 

(CELDRÁN et al, 2013, 256) - se aplicam mais intensamente a outros elementos 

arquitetônicos, como as novas paredes limítrofes em madeira, e não à nova cobertura. 

Apesar de não ser destrutiva em relação à materialidade arqueológica, a cobertura a 

ela se contrapõe dialeticamente e não em comum acordo.

Pode-se atestar que neste exemplo houve uma predominância da nova arquitetura 

através da manipulação do contexto antigo. A ausência de atuação integrada seria 

representada na separação, que segundo Varagnoli (2007, p. 836-837), pode se 

manifestar entre a fase cognitiva e o ato criativo de alguns projetos contemporâneos 

com forte caráter de auto referencialidade.

Fig. 107: A nova cobertura possui manto em 
policarbonato e uma lâmina vazada responsável 
pela passagem de luz natural. Nesta imagem é 
possível perceber o limite da intervenção com a 
Calle Honda. 
Fonte: © David Frutos y Amann-Cánovas-Maruri.

Fig. 108: Vista da nova cobertura a partir 
da Calle Honda. Para limitar a área 
arqueológica foram projetados perfis 
verticais em tons verdes.
Fonte: <https://www.plazatio.com/es> 
Acesso 29 Mar 2021. Imagem cortada e 
ajustada.

https://www.plazatio.com/es
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Um primeiro aspecto que caracteriza as intervenções dos projetistas 
contemporâneos reside justamente na relação com a fase cognitiva. (...) muitas 
obras não parecem nascer de investigações históricas específicas ou de 
outro tipo especializado - embora presentes, mas com um papel muitas vezes 
acessório e não organicamente relacionado ao momento projetual - nem 
parecem se responsabilizar pelos resultados obtidos pelos testes laboratoriais 
(VARAGNOLI, 2007, p. 836-837, Tradução e grifo da autora).

As investigações arqueológicas sobre os objetos desvelados dos séculos I a.C. e I d.C. 

não foram levadas em consideração na concepção da nova cobertura, a qual parece 

seguir o que preconiza Dezzi Bardeschi ao referir-se especificamente sobre a 

concepção de estruturas de proteção em áreas arqueológicas no texto introdutório do 

livro “Coperture Archeologiche” (RANELLUCCI, 2009, p. 10). Para ele, a abordagem 

nesses casos deve manter o respeito e o devido cuidado a herança material deixada 

pelas gerações anteriores (desde as mais antigas às mais próximas), mas depois deve 

haver um segundo momento tão essencial quanto este que é a qualidade do projeto do 

novo.

Mas depois do respeito e cuidado devido a herança material deixada no 
campo pelas gerações anteriores (das mais distante às mais próximas de nós) há 
um segundo ponto no mínimo tão essencial. Que diz respeito - como é 
evidente - a avaliação da efetiva qualidade do projeto do novo, com as infinitas 
articulações em que ele pode se materializar em relação ao existente, este último 
possivelmente não mais sacrificado a subjetivos quanto transitórios (pré-) “juízos de 
valores” (DEZZI BARDESCHI, 2009, p. 10, Tradução e grifo da autora).

Assim, há a conservação dos vestígios arqueológicos com a manutenção do valor 

histórico (objetivo), uma proposta de uso que engloba a contemplação destes, mas a 

nova arquitetura que articula estes estratos históricos ao momento presente se dá 

através de uma linguagem contemporânea autônoma que não sujeita a preexistência a 

um juízo de valor estético (subjetivo) (Fig. 109).

Fig. 109: Vista da nova cobertura a partir do topo da colina do Molinete. A intenção do volume era 
remeter às ocupações da quadra nos séculos XVIII a XX, cujas edificações foram demolidas.

Fonte: © David Frutos y Amann-Cánovas-Maruri
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Até o momento, os exemplos de cobertura apresentados não tiveram a pretensão de 

reconstituir volumetricamente antigas arquiteturas, pelo contrário, neste caso do 

Parque do Molinete, a cobertura assume uma independência clara e arbitrária em 

relação aos vestígios. Já na área arqueológica próxima à comuna de Arcinazzo 

Romano a intenção de repropor a antiga volumetria do edifício foi o ponto de partida do 

projeto.

Escavações reiniciadas em 1999 trouxeram à luz restos de uma antiga vila atribuída ao 

imperador Trajano (com base em dados estilísticos e construtivos), cuja maior parte 

ainda se encontra semienterrada. A área já bastante saqueada evidenciou ainda 

antigas pavimentações e revestimentos parietais com uma grande variedade de 

pedras, mármores e granitos.

O arquiteto Vicenzo Fasolo elaborou, em 2002-2005, um projeto de cobertura em 

linguagem contemporânea com o intuito de evocar a forma de espaços antigos 

(algumas salas, dentre as quais um triclínio de 13x9m). As solicitações da 

Soprintendenza per i Beni Archaeologici del Lazio foram duas: a valorização do local, 

com possibilidade de realização de concertos e conferências e a proteção dos restos 

dos agentes atmosféricos, incluindo o rígido clima da região que inclui períodos de 

neve (CARBONARA E CAMPANELLI, 2009, 28-32) (Fig. 110-113).

Fig. 110: Vista da área arqueológica da vila de Trajano em Arcinazzo Romano. Ao fundo a nova 
cobertura construída para a proteção dos ambientes com mosaicos. O uso da madeira favorece a 

integração com o contexto paisagístico.
Fonte: (CINTI e LO CASTRO, 2019, p. 5)
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Fig.111: Vista geral do conjunto de salas para as quais foram propostas, pelo arquiteto Vicenzo 
Fasolo, uma nova cobertura em madeira. 

Fonte: Erro! A referência de hiperlink não é válida..

A cobertura foi projetada em uma releitura das abóbadas de berço antigas e em 

proporção a largura das paredes. A atenção ao contexto natural é certamente o ponto 

positivo do projeto. A madeira, como material escolhido, se adequa à paisagem, 

embora necessite de manutenção constante 

 

Fig. 112: Desenho do arquiteto Vicenzo 
Fasolo para o triclínio da antiga vila de 
Trajano.
Fonte: (CARBONARA E CAMPANELLI, 
2009, p. 30).

Fig. 113: Obra executada ainda sem os 
elementos longitudinais que repropõem a 
semicircunferência do forro.
Fonte: 
<https://www.romanoimpero.com/2018/11/villa-
di-traiano-arcinazzo.html> Acesso 20 Fev 2021.

https://www.romanoimpero.com/2018/11/villa-di-traiano-arcinazzo.html
https://www.romanoimpero.com/2018/11/villa-di-traiano-arcinazzo.html
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A proposição da estrutura protetiva somente nos locais onde foram identificados 

mosaicos favorece de certa forma a leitura fragmentária do conjunto, ao mesmo tempo 

em que acrescenta informações sobre os antigos ambientes, sua hierarquia e 

espacialidade. Esta associação da finalidade conservativa àquela evocativa é 

justamente o que propunha Minissi (1996 In RANELLUCCI, 2009, p. 23), ao sugerir que 

os resultados da proteção e apresentação dos sítios arqueológicos fossem claramente 

relacionados às características formais da antiguidade, visando recordar seu 

significado. Há casos, porém, em que o resultado das coberturas evocativas não atinge 

esse objetivo. Seja pela especificação dos novos materiais construtivos, desenho 

proposto, pela natureza formal do vestígio ou conjunção de ambos.

É o que se identifica na intervenção da Área Arqueológica de Caucana, Santa Croce 

Camerina, na Sicília, Itália. Uma estrutura metálica, projetada pelo escritório 

Architrend, em 2011, visa aludir ao volume completo da antiga basílica com três naves. 

Além disso, busca proteger das intempéries com um revestimento em madeira no topo 

e parte das laterais, a porção intermediária do conjunto onde foi descoberto um piso em 

mosaico (Fig. 114).

O produto final certamente expõe aspectos decorrentes da leitura arqueológica, como a 

própria atribuição dos restos à basílica, sua distribuição e altura, contudo, a nova 

estrutura absorve os restos e seu caráter fragmentário. Ao invés de comunicar, ela 

silencia a preexistência arqueológica.

Fig. 114: Vista lateral da cobertura proposta para proteger o piso em mosaico de uma basílica 
encontrada na antiga cidade de Caucana, atual Santa Croce Camerina, na Sicília.

Fonte: <www.santacroceweb.com/index.php/2016/06/23/riapre-il-parco-archeologico-di-kaukana-
la-gestione-affidata-al-comitato-2/> Acesso 20 Fev 2021.

http://www.santacroceweb.com/index.php/2016/06/23/riapre-il-parco-archeologico-di-kaukana-la-gestione-affidata-al-comitato-2/
http://www.santacroceweb.com/index.php/2016/06/23/riapre-il-parco-archeologico-di-kaukana-la-gestione-affidata-al-comitato-2/
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Portanto, como nos lembra Ranellucci (2009, p. 217), não há formas de tratamento pré-

concebidas em um manual e “só partindo da necessidade das especificidades do sítio, 

caso a caso, é possível distinguir as situações nas quais a finalidade conservativa está 

associada àquela evocativa de outras situações nas quais a finalidade evocativa seja 

prevalente”.

Um exemplo dessa perspectiva individual colocada por Ranellucci é encontrado na 

Suiça, na abadia de St. Maurice. Para proteger o santuário e os restos arqueológicos 

do templo primitivo de possíveis desmoronamentos do penhasco adjacente, foi 

realizada uma cobertura ancorada na própria rocha através de cabos de aço. O projeto 

do escritório Savioz-Fabrizzi Arquitetos (2010) apresenta uma superfície horizontal com 

uma grelha metálica onde se assentam pequenos pedaços da mesma rocha do 

penhasco (Fig. 115-118) (FABBRIZZI, 2015, p. 45).

O palimpsesto formado pelos vestígios das antigas configurações do templo estava 

delimitado pela rocha, de um lado, e de outros dois lados pelas paredes da abadia 

(incluindo a torre). Portanto, havia um recinto “natural” que abrigava a área 

arqueológica. A solução arquitetônica foi o fechamento superior deste recinto.

   

Fig. 115: Vista geral da abadia de St. Maurice na 
Suíça. Ao fundo vê-se o penhasco e a nova 
cobertura projetada (próxima a torre).
Fonte: <http://www.divisare.com> Acesso em 05 
set 2021.

Fig. 116: Vista geral da área 
arqueológica da abadia de St. Maurice 
durante os serviços de apresentação.
Fonte: <http://www.sf-ar.ch/> 
http://www.divisare.com/Acesso em 05 
set 2021.

http://www.divisare.com
http://www.sf-ar.ch/
http://www.divisare.com
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Fig. 117: Interior da área arqueológica da abadia de St. Maurice após agenciamento dos vestígios.
Fonte: <https://torpille.ch/en/listing/abbey-of-saint-maurice/> Acesso em 05 set 2021.

      
Fig. 118: Detalhes lateral e superior da cobertura da área arqueológica da abadia de St. Maurice.

Fonte: <http://www.sf-ar.ch/> http://www.divisare.com/Acesso em 05 set 2021.

Embora pareça uma resposta simplista e estratégica, a nova cobertura valoriza o 

ambiente que acolhe os restos e permite sua apreciação através da iluminação natural 

que é filtrada pelas pequenas pedras dispostas sobre o telhado. Não há alusão a 

volumes, espaços ou dimensões antigas. A história construtiva do santuário é 

transmitida por meio de dispositivos educativos que auxiliam a compreensão dos 

achados. A arquitetura se insere como o elemento mediador entre o passado que é 

exposto e contado a partir dos fragmentos e o presente. Mas sua presença não é 

invasiva nem tampouco desproposital. A cobertura mantém um vínculo com o contexto, 

não só ambiental ao utilizar partes da mesma rocha existente, mas também histórico, 

https://torpille.ch/en/listing/abbey-of-saint-maurice/
http://www.sf-ar.ch/
http://www.divisare.com
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na medida em que resgata a memória de desmoronamentos que influenciaram a 

configuração do santuário.

Este exemplo suíço demonstra que a conexão com o patrimônio arqueológico que se 

intenta proteger e exibir pode não residir no resgate de aspectos formais, mas 

sobretudo na atmosfera que é criada com a nova arquitetura. Ao contrário do Parque 

do Molinete, este projeto, que também possui uma linguagem contemporânea, 

consegue equilibrar a atenção aos restos e sua fruição sem interferir arbitrariamente no 

contexto.

3.3. REPROPOSIÇÃO VOLUMÉTRICA: Abrigo

Esta categoria engloba exemplos de construção de novas arquiteturas que “envolvem” 

e delimitam a área arqueológica de modo que a preexistência é incorporada dentro de 

novas estruturas. Esta acaba sendo uma solução para o poder público perante os 

problemas decorrentes da exposição ao aberto (má conservação dos vestígios, 

insalubridade e vandalismo). Além disso, a musealização que muitas vezes acompanha 

a construção de abrigos torna essa atitude rentável economicamente.

Assim, este tipo responde tanto a conservação quanto a valorização dos achados. As 

propostas projetuais podem contemplar ou não a reproposição espacial através da 

aproximação com a forma antiga.

No Museu Galo Romano Vesunna, a estrutura projetada por Jean Nouvel (1993-

2003) protege e apresenta o sítio arqueológico da Domus des Bosquets, cujos 

vestígios foram descobertos em 1959 durante uma pesquisa arqueológica. A cidade 

enterrada no subsolo que deu origem a Perigueux, na França, foi fundada por volta de 

16 a.C.

O museu exibe os objetos encontrados da antiga cidade e do entorno da residência, 

exemplificando o modo de vida das famílias aristocráticas no século I. Apresenta uma 

solução didática interessante que compreende a reprodução da planta baixa da domus 

no teto da nova construção. A nova volumetria propõe a permeabilidade entre o interior 

e o exterior, além de proporcionar um ambiente favorável a visualização dos achados 

do ponto de vista da iluminação. Também os caminhos para a visitação são projetados 

em função dos antigos percursos (Fig. 119-121).



Intervenções arquitetônicas de proteção e apresentação de áreas arqueológicas:
um olhar sobre a experiência italiana                                                                                               Tatiana Costa

155

Fig. 119: Vista externa do Museu Galo-Romano Vesunna, em Perigueux, na França. Projeto do 
arquiteto Jean Nouvel.

Fonte: <https://www.perigueux-vesunna.fr/vesunna-site-musee-gallo-romain-perigueux/une-
architecture-de-jean-nouvel/> Acesso 20 Dez 2018.

Fig. 120: Vista do interior do Museu Galo-Romano Vesunna, em Perigueux, na França.
Fonte: <https://www.perigueux-vesunna.fr/vesunna-site-musee-gallo-romain-perigueux/une-

architecture-de-jean-nouvel/> Acesso 20 Dez 2018.

A utilização de tons mais escuros no teto e em pontos específicos valorizou a 

percepção das estruturas arqueológicas. O uso do vidro permitiu certa continuidade 

com o ambiente urbano a partir do interior do abrigo, mantendo o caráter aberto da 

área arqueológica. Neste caso, o isolamento visual dos restos, que é o que acontece 

em muitos exemplos de abrigos arqueológicos, não ocorreu.

https://www.perigueux-vesunna.fr/vesunna-site-musee-gallo-romain-perigueux/une-architecture-de-jean-nouvel/
https://www.perigueux-vesunna.fr/vesunna-site-musee-gallo-romain-perigueux/une-architecture-de-jean-nouvel/
https://www.perigueux-vesunna.fr/vesunna-site-musee-gallo-romain-perigueux/une-architecture-de-jean-nouvel/
https://www.perigueux-vesunna.fr/vesunna-site-musee-gallo-romain-perigueux/une-architecture-de-jean-nouvel/
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Fig. 121: Vista de parte externa do Museu Galo-Romano Vesunna, localizado em Périgueux, 
França e projetado pelo arquiteto francês Jean Nouvel.

Fonte: <https://structurae.net/en/media/21622-gallo-roman-museum-of-vesunna-perigeux> Acesso 
20 Dez 2018.

Na Itália, Di Resta (2017, p. 182-183) identifica que a solução projetual prevalecente 

nas novas coberturas em sítios arqueológicos nos últimos vinte anos é também a do 

uso do aço e do vidro, procurando minimizar a incidência visiva do novo e manter o 

caráter fragmentário e de incompletude da preexistência. Certamente este material 

possui aspectos positivos, como a permeabilidade visual e lumínica, todavia, no tocante 

às áreas arqueológicas, o desenho a ser proposto é fundamental para assegurar que a 

nova arquitetura atue em consonância com o passado.

Nas Termas romanas em Badenweiler, na Alemanha (2001), o abrigo projetado em 

vidro estende ao máximo o potencial de uso da iluminaçao natural. A nova estrutura 

cumpre sua função protetiva com o afastamento dos agentes atmosféricos e não 

apresenta pilares ou colunas em toda a extensão da área arqueológica. Porém, sua 

eficiência técnica é contrastada com a baixa possibilidade de incremento no significado 

dos vestígios.

https://structurae.net/en/media/21622-gallo-roman-museum-of-vesunna-perigeux
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Nesta intervenção, uma superfície de mais de dois mil metros quadrados, distribuídos 

ao longo das quatro piscinas das Termas do século II d. C., é envolvida por uma 

estrutura metálica semicilíndrica coberta com vidro (Fig. 122-124).

Fig. 122: Vista das quatro piscinas e demais estruturas correspondentes às Termas romanas de 
Badenweiller após as pesquisas arqueológicas.

Fonte: (ZITO, 2007, p. 265)

Fig. 123: Vista externa do abrigo em vidro projetado para proteger os vestígios arqueológicos das 
termas romanas em Badenweiler, na Alemanha.

Fonte: Acervo de Betânia Brendle, 2014.
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Fig. 124: Vista interna do abrigo em vidro projetado para proteger os vestígios arqueológicos das 
termas romanas em Badenweiler, na Alemanha.

Fonte: Acervo de Betânia Brendle, 2014.

Assim como no exemplo de cobertura do sítio Bibracte, na França, o abrigo projetado 

para as termas em Badenweiler preza excessivamente pelas respostas técnicas, sem 

buscar por meio da nova arquitetura a adição de um sentido histórico ou social às 

estruturas que as exclua da apreensão pelo simples valor como documento material. A 

conservação fetichista dos vestígios é uma perspectiva que precisa ser superada e a 

nova arquitetura em contextos arqueológicos tem um papel importante nesta 

transformação.

Em Badenweiler, a associação dos restos das termas romanas a um ambiente de 

requinte e lazer se dá através da implantação de um complexo termal turístico ao lado 

da área arqueológica (Fig. 125-126). Trata-se de uma mediação oportunista em torno 

da antiga função ali existente. Isto não significa que o patrimônio arqueológico não 

possa ser explorado como recurso turístico ou econômico, mas que as intervenções 

diretas sobre os vestígios têm que ter um papel mais abrangente, capaz de emitir uma 

mensagem sobre o bem que está sendo protegido.
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Outro exemplo alemão que se baseia no uso do vidro na construção do abrigo 

arqueológico é encontrado no “Limes Gate Dalkingen”, em Rainau, Baden-

Württemberg. Trata-se da antiga região de fronteira do Império Romano entre o Reno 

e o Danúbio e onde foi construído um arco em homenagem ao imperador romano 

Caracalla. Os vestígios foram descobertos em escavações na década de 1970 e em 

2010 foi construído um memorial em formato cúbico contando inclusive com a 

reconstrução do arco triunfal em tecido (Fig. 127-128).

   
Fig. 127: Vista lateral e frontal do abrigo cúbico em vidro desenvolvido para valorizar e proteger 
os vestígios murais do antigo arco construído em homenagem ao imperador romano Caracalla.

Fonte: <https://www.bega.com/en/references/limes-gate-dalkingen/> Acesso em 29 Mar 2021.

Fig. 125: Maquete física da possível 
volumetria antiga das termas 
romanas em Badenweiler.
Fonte: <https://www.staatsbad-
badenweiler.de> Acesso 26 set 
2021.

Fig. 126: Vista do complexo turístico termal vizinho 
às termas romanas em Badenweiler (seta vermelha).
Fonte: 
<https://structurae.net/en/structures/protective-roof-
over-the-roman-bath-ruins-at-badenweiler> Acesso 
26 set 2021.

https://www.bega.com/en/references/limes-gate-dalkingen/
https://www.staatsbad-badenweiler.de
https://www.staatsbad-badenweiler.de
https://structurae.net/en/structures/protective-roof-over-the-roman-bath-ruins-at-badenweiler
https://structurae.net/en/structures/protective-roof-over-the-roman-bath-ruins-at-badenweiler
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Fig. 128: Detalhe da recriação do antigo arco em homenagem ao imperador romano Caracalla em 
Limes Gate Dalkingen. Foram usados tirantes e painéis de tecido.
Fonte: <https://commons.wikimedia.org/> Acesso em 29 Mar 2021.

Pelas dimensões da recriação em tecido, percebe-se a inexistência de fragmentos 

suficientes que pudessem ser associados ao antigo arco. O valor simbólico e a 

importância conferida à descoberta parecem ser as justificativas da intervenção. Isso 

demonstra a dificuldade em equilibrar os valores que podem ser intrínsecos e aqueles 

que são atribuídos aos bens. De todo modo, a construção do novo abrigo em vidro é 

demasiadamente arbitrária e oprime o patrimônio arqueológico.

Segundo Carbonara (2016), cujo entendimento compartilhamos, este tipo de projeto 

arquitetônico de cobertura arqueológica que nasce do pretexto da preservação dos 

vestígios, mas que os coloca num lugar reduzido a um pano de fundo, são projetos 

“sobre a preexistência” e não “para a preexistência”.

Além do exemplo acima descrito, este tipo de atitude que reduz a singularidade da 

preexistência arqueológica é comum na construção de novos edifícios onde na fase 

preliminar do empreendimento são encontradas áreas arqueológicas. Quando isto 

acontece, ou quando os vestígios são encontrados no interior de organismos 

arquitetônicos preexistentes, dificilmente se alcança uma condição de equilíbrio entre 

https://commons.wikimedia.org/
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ambos e frequentemente se opta pela apresentação seletiva ou pela redação cronística 

do palimpsesto (FIORANI, 2009, p. 348-349).

É o que ocorre no Museu da Acrópole, em Atenas, projetado por Bernard Tschumi. O 

local onde seria erigido o novo museu foi escavado em 1997, durante as fases iniciais 

do projeto (Fig. 129). Foram encontrados restos edilícios e urbanos que 

corresponderiam a um antigo bairro ateniense desenvolvido desde fins do neolítico ao 

século XII d. C. A maior parte dos vestígios seria de fins da antiguidade e início do 

período bizantino. Dentre as evidências arqueológicas estariam vias urbanas, redes de 

esgoto, casas, pisos em mosaico, pátios, poços, cisternas, salas de banho, latrinas, 

tumbas, além de objetos artísticos e de uso cotidiano (SERVI, 2011, p. 98-99).

Fig. 129: Vista geral da área escavada onde foi construído o Museu da Acrópole de Atenas, por 
volta de 1997.

Fonte: <https://www.theacropolismuseum.gr> Acesso em 08 set 2021.

Estes fragmentos que testemunham a ocupação da região em diferentes períodos e 

com usos sociais diversos foram incorporados sob a estrutura do novo museu com um 

tratamento homogêneo (Fig. 130-132). Através da arquitetura, não há leitura 

diferenciada seja para o edifício bizantino do séc. VII d. C. próximo ao acesso principal 

do museu e que contém um ambiente circular, quartos, poços e banho ou para a 

habitação de V a. C. que abrigaria uma sala conhecida como “andròn” onde a família 

acolhia amigos e conhecidos para comer, filosofar e jogar (SERVI, 2011, p. 98-99).

https://www.theacropolismuseum.gr
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Fig. 130: Vista lateral do Museu da Acrópole de Atenas projetado por Bernard Tschumi. A parte 
inferior, delimitada por pilares robustos de concreto exibe a área arqueológica.

Fonte: <https://www.theacropolismuseum.gr> Acesso em 08 set 2021.

Fig. 131: Vista geral da área arqueológica do Museu da Acrópole de Atenas. O tratamento de 
estratos de diferentes períodos históricos é homogêneo.

Fonte: Acervo da autora, 2019.

%3chttps://www.theacropolismuseum.gr%3er
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Fig. 132: Vista da área onde se encontra o edifício bizantino do séc. VII d. C., a qual é visualizada 
a partir de uma abertura no piso de ingresso ao museu. Detalhe da coluna tripartida que “desvia” 

dos vestígios.
Fonte: Acervo da autora, 2019.

Afora a ausência de comunicação do conhecimento gerado com a pesquisa 

arqueológica através da arquitetura, a área arqueológica (inaugurada em 2019, dez 

anos depois da abertura do museu) é abafada pela estrutura robusta do novo edifício. 

As colunas em concreto por vezes foram tripartidas para “desviar” dos vestígios 

antigos, mas este esforço técnico não rendeu melhor compreensão dos restos. Casos 

como este não podem ser considerados totalmente como abrigos arqueológicos, pois 

são edifícios onde os restos antigos convivem com a nova arquitetura, sem, no entanto, 

constituírem-se no foco do projeto. Para utilizar a classificação de Tricoli (2013), pode-

se denominá-los de “edifícios híbridos”.

Nos abrigos com fechamentos opacos, há uma relação de luz e sombra que transforma 

mais facilmente a arquitetura fragmentada em conteúdo a ser exposto. Sua aplicação é 

maior quando se explora o caráter museal das estruturas. Esta dramaticidade na 

apresentação dos vestígios é alcançada na Musealização da domus dell‘Ortaglia, 

em Brescia, na Itália, realizada pelo escritório de arquitetura de G. Tortelli R. Frassoni 

Architetti Associati.
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A antiga domus utilizada até o século IV d. C. foi descoberta na área do atual Museu de 

Santa Giulia, o Museu da Cidade de Brescia. Dentre as necessidades do projeto 

estavam: 1) conectar o sítio arqueológico ao museu; 2) proteger os achados dos 

agentes atmosféricos, garantindo boas condições de conservação e 3) facilitar o 

acesso ao público. Segundo os arquitetos, a proposta foi pensada “em função e 

continuidade com o museu”, numa escolha “não determinada por soluções técnico-

estruturais exuberantes ou por gestos que pretendem impor-se no delicado contexto 

ambiental do centro urbano” (TORTELLI, 2012, p. 171-172).

De fato, trata-se de uma proposta minimalista de abrigo, com formas simples e 

geométricas e acabamento no mesmo arenito cinza usado nas antigas ruas da cidade 

romana. A relação com o exterior se dá através de uma grande abertura em vidro com 

vista para um espaço verde que visa recriar os jardins das casas romanas (horta e 

viridarium) e onde foram expostos objetos funerários e arquitetônicos (Fig. 133-134).

    

Assim como no Museu Galo-Romano Vesunna, concebido por Jean Nouvel, o projeto 

introduz aspectos didáticos nos elementos arquitetônicos. É o caso da cobertura em 

laje jardim que reproduz a planta baixa da domus (Fig. 135). O recinto fechado e o 

clima de penumbra facilitam a visualização dos vestígios (Fig. 136), ao passo que a 

abertura em vidro propicia uma pequena relação com o exterior.

Este tipo de exibição potencializa o valor artístico dos vestígios, tendo em vista o 

destaque dado a mosaicos e pinturas com o uso de acabamentos em tons escuros e 

Fig. 133: Vista externa do volume criado 
para abrigar a domus Dell’Ortaglia.
Fonte: <http://www.gtrf.it/> Acesso 20 Dez 
2018.

Fig. 134: Vista externa da área verde em torno 
da domus Dell’Ortaglia. Alguns vestígios 
foram expostos ao ar livre.
Fonte: <http://www.gtrf.it/> Acesso 20 Dez 
2018.

http://www.gtrf.it/
http://www.gtrf.it/
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um projeto luminotécnico eficiente. Nele, é possível identificar com maior detalhe as 

técnicas construtivas empregadas e os aspectos estéticos dos elementos.

Fig. 135: Vista geral do complexo onde localiza-se o Museu de Santa Giulia e a domus 
Dell’Ortaglia. Detalhe para a planta baixa da domus recriada na laje jardim do novo volume.

Fonte: <http://www.gtrf.it> Acesso 20 Dez 2018.

   
Fig. 136: Vista interna da domus Dell’Ortaglia, em Brescia, Itália. Detalhe para a tonalidade escura 

das paredes e dos elementos de agenciamento museal que conferem destaque aos vestígios 
arqueológicos.

Fonte: <http://www.gtrf.it/> Acesso 20 Dez 2018.

http://www.gtrf.it
http://www.gtrf.it/
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Na domus dell‘Ortaglia, a existência da base de algumas paredes e a utilização de 

painéis no teto com os fragmentos de forros artísticos encontrados nas escavações 

auxiliam no entendimento da articulação dos espaços.

Mas apesar dos benefícios na conservação e destaque das estruturas, o encerramento 

das áreas arqueológicas em abrigos museais não deve constituir uma regra. Pelo que 

foi discutido nos capítulos anteriores, o contexto ambiental e a atmosfera do lugar têm 

um papel especial no estudo e na comunicação do patrimônio arqueológico. A criação 

de um invólucro mural opaco que delimita espacialmente a área arqueológica pode 

romper as relações dos achados com o entorno e com a cidade. Inclusive, nos casos 

de remanescentes com maior consistência formal, isso pode representar a anulação do 

caráter aberto dos bens arruinados e, consequentemente, um empecilho ao seu 

entendimento.

Ruggieri Tricoli (2013, p. 57) ao propor a compreensão das intervenções em áreas 

arqueológicas através do nível de comunicação feito ao público, conclui que estas 

podem variar da conservação a musealização. E que, numa escala crescente, quanto 

maiores são as adaptações físicas necessárias, maiores são o incremento de 

significação dos vestígios e o nível de comunicação ao espectador.

Entretanto, como no exemplo da cobertura da vila de Trajano nos arredores de Roma, 

viu-se que é possível aliar a função de proteção a um maior nível de comunicação, 

mesmo que não se tenha a musealização e o confinamento das estruturas num espaço 

fechado. Assim, é necessário repensar a função dos bens arqueológicos no território da 

cidade, ampliando as relações entre os estratos históricos antigos e contemporâneos.

Alguns abrigos arqueológicos construídos com ripas de madeira, como o projetado por 

Peter Zumthor (1990) para os restos de edifícios romanos em Coira, Suiça, e o 

concebido por Laura Romagnoli e Guido Batocchioni (2006) para a área arqueológica 

da antiga cidade romana de Fregellae, no sul de Roma (Fig. 137-138), propiciam um 

ambiente de penumbra e ao mesmo tempo uma expansão espacial para o exterior.
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3.4. REPROPOSIÇÃO VOLUMÉTRICA: Cripta

Um abrigo do tipo cripta é quando a área arqueológica está localizada em um nível 

subterrâneo e a estrutura perceptível no nível térreo corresponde ao acesso para o 

local ou é apenas a parte superior da estrutura criada para proteção do achado.

Em alguns casos, a opção de fechamento superior da área subterrânea é realizada 

com o projeto de um novo espaço público, como na musealização e valorização de Los 

Baños Califales, em Córdoba, Espanha (Fig. 139).

   
Fig. 139: Vista e corte do agenciamento urbano proposto por Francisco Torre Martínez (2002) para 

a musealização subterrânea de Los Baños Califales, em Córdoba, Espanha.
Fonte: <https://divisare.com/projects/162807-francisco-torres-martinez-fernando-alda-

restauracion-de-los-banos-califales> Acesso em 18 Set 2021.

Ou com a construção de uma estrutura edilícia no nível térreo como acesso ao novo 

espaço, como no Pavilhão de acesso à área arqueológica do Artemision, projeto do 

arquiteto Vicenzo Latina, na cidade siciliana de Siracusa (2005).

Fig. 137: Interior do abrigo em madeira 
projetado por Peter Zumthor em Coira, Suiça.
Fonte: <https://www.atlasofplaces.com/> 
Acesso 15 set 2021.

Fig. 138: Abrigo em madeira para a antiga 
cidade de Fregellae.
Fonte: <https://www.atlasofplaces.com/> 
Acesso 15 set 2021.

https://divisare.com/projects/162807-francisco-torres-martinez-fernando-alda-restauracion-de-los-banos-califales
https://divisare.com/projects/162807-francisco-torres-martinez-fernando-alda-restauracion-de-los-banos-califales
https://www.atlasofplaces.com/
https://www.atlasofplaces.com/
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A obra do Pavilhão Artemision inaugurada em 2012 consiste numa estrutura 

geométrica oca revestida em calcário. No interior do edifício, através de uma escada é 

possível visualizar os vestígios de um templo jônico datado do final do século VI a. C., 

provavelmente dedicado à Artemis ou Artemision (Fig. 140). A região corresponde a 

antiga acrópole de Siracusa, uma das cidades mais importantes da Magna Grécia 

(LATINA, 2012).

Fig. 140: Interior do Pavilhão de ingresso ao Artemision com os vestígios do templo descoberto 
em pesquisas arqueológicas. 

Fonte: <www.archidiap.com/opera/padiglione-di-accesso-agli-scavi-dellartemision/> Acesso 20 
Fev 2021.

A construção está localizada nas proximidades da Piazza Duomo e busca uma 

referência a outro templo que está incorporado à catedral de Siracusa, o templo dórico 

de Atenas. A referência sutil é dada por uma abertura longitudinal na fachada que cria 

um ponto de vista para uma das colunas do referido templo (Fig. 141-143).
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Fig. 141: Seção transversal do projeto de Vicenzo Latina para o Pavilhão de ingresso ao 
Artemision (em vermelho). Do lado esquerdo, a Catedral de Siracusa que incorpora os restos do 

templo de Atenas.
Fonte: <www.archidiap.com/opera/padiglione-di-accesso-agli-scavi-dellartemision/> Acesso 20 

Fev 2021.

            
Fig. 142: Pavilhão de ingresso ao Artemision. Na imagem esquerda, a fachada principal e na 

direita, visão através da abertura longitudinal da fachada.
Fonte: <www.archidiap.com/opera/padiglione-di-accesso-agli-scavi-dellartemision/> Acesso 20 

Fev 2021.

http://www.archidiap.com/opera/padiglione-di-accesso-agli-scavi-dellartemision/
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Fig. 143: Vista da implantação do Pavilhão de ingresso ao Artemision no conjunto urbano de 
Siracusa. À esquerda, a Catedral que incorpora os vestígios do templo de Atenas.

Fonte: <www.archidiap.com/opera/padiglione-di-accesso-agli-scavi-dellartemision/> Acesso em 
20 Fev 2021.

O maior esforço criativo do projeto talvez tenha sido em sua implantação no ambiente 

urbano. É nítida a busca de relação com o contexto através dos materiais construtivos 

da fachada e da ligação com o templo de Atenas. Já a relação entre o novo edifício e 

os fragmentos do templo jônico descoberto é restrita ao jogo para ampliação da 

iluminação natural sobre os vestígios, a criação de acessos e aos cuidados na 

diminuição de apoios e proteções contra abalos sísmicos.

Apesar disso, o projeto foi vencedor do prêmio Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana 

(2012) promovido pela Triennale di Milano, segundo o júri pela “capacidade de intervir 

sobre os vestígios de edifícios antigos para os regenerar, de forma a devolver a vida a 

uma memória que estaria fadada ao fim”. Também ganhou o Premio Innovazione e 

Qualità Urbana (2008) na categoria Città e Architettura - nuovi utilizzi e progettazioni.

Outro projeto de tipo cripta é encontrado no Museu da Muralha Árabe, em Murcia, 

Espanha, inaugurado em 2007 e projetado por Atxu Amann, Andrés Cánovas e Nicolás 

Maruri. O novo volume protege os restos do sistema defensivo muçulmano do século 

http://www.archidiap.com/opera/padiglione-di-accesso-agli-scavi-dellartemision/
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XII e marca o acesso para a sua visitação. A estrutura com fachada em madeira cedro 

se localiza ao lado da igreja de Santa Eulalia e cria um forte contraste visual com o 

templo barroco (Fig. 144).

                       
Fig. 144: À esquerda, vista externa do Museu da Muralha Árabe com a igreja de Santa Eulalia ao 

fundo e à direita, vista do interior do espaço.
Fonte: <https://amanncanovasmaruri.blogspot.com/> Acesso 29 Mar 2021.

Em ambiente não urbano, tem-se como exemplo de abrigo de áreas subterrâneas, a 

intervenção do arquiteto grego Nikos Fintikakis para os vestígios de um antigo 

assentamento do período neolítico e da idade do bronze, localizado próximo à vila de 

Akrotiri, na costa sudeste da ilha de Santorini, na Grécia. A área arqueológica de 

Akrotiri (como é chamada) apresenta os restos urbanos de uma antiga civilização que 

teria sido influenciada pela cultura minóica. As habitações de pedra e barro com até 

três pavimentos e pinturas decorativas teriam sido destruídas por um terremoto, 

seguido de um tsunami e uma erupção vulcânica por volta de 17 a. C. Ao contrário de 

Pompéia, cidade a qual é comparada em virtude dos acontecimentos, os habitantes 

teriam abandonado o local antes do incidente (WORLD ARCHITECTURE 

COMMUNITY, 2016).

Em 2011, o arquiteto grego propôs para a extensa área do assentamento um abrigo 

bioclimático com ventilação e iluminação naturais, dotado de passarelas de visitação. 

Segundo a equipe, a cobertura atua como coletor de água da chuva que é reutilizada 

tanto nas escavações em andamento quanto nas instalações do próprio abrigo. Além 

disso, foram usados materiais de construção renováveis e ecológicos e a cobertura 

https://amanncanovasmaruri.blogspot.com/
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possui um telhado verde que contribui para o conforto térmico (FINTIKAKIS e 

DOUMAS, 2014) (Fig. 145-146).

Fig. 145: Vista externa do abrigo projetado por Nikos Fintikakis para a área arqueológica 
subterrânea de Akrotiri, na Grécia. A cobertura verde se integra a paisagem natural existente.

Fonte: © Nikos Fintikakis / Synthesis and Research Ltd.

Fig. 146: Corte esquemático do abrigo projetado para o antigo assentamento urbano próximo à 
vila de Akrotiri cujas escavações sistemáticas remontam à década de 1960.

Fonte: © Nikos Fintikakis / Synthesis and Research Ltd.

Ainda de acordo com o arquiteto, não foi possível diminuir a quantidade de pilares de 

sustentação no interior do sítio em virtude da dimensão do assentamento. Em 

contrapartida, a adoção de medidas bioclimáticas garantiu uma adequada temperatura 

para visitação do local e manutenção dos vestígios, o que seria altamente custoso com 

o uso de sistemas artificiais.

A solução encontrada para o fechamento do abrigo, com a presença do verde, facilitou 

sua integração com a paisagem do entorno. Mas por outro lado, em comparação a 

outro assentamento arqueológico urbano ao ar livre como Pompéia, percebe-se que o 

uso de uma única cobertura para todo o sítio compromete a relação dos vestígios 

edilícios com um cenário natural mais amplo. Em Akrotiri, o material constituinte das 

antigas estruturas - pedra e barro - certamente contribuiu para essa escolha.
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Este projeto evidencia as inúmeras variáveis técnicas, econômicas, ambientais e 

urbanas que condicionam um projeto de proteção a apresentação de áreas 

arqueológicas. Demonstra também a complexidade de atendimento a todas essas 

variáveis ao mesmo tempo: se de um lado, foi alcançada a conservação dos vestígios, 

a manutenção da área visitável a baixo custo e a integração do abrigo com a paisagem, 

de outro perdeu-se a leitura urbana do sítio e maior destaque às evidências 

arqueológicas, já que os materiais de tonalidade clara especificados para o interior não 

causam a diferenciação desejada entre o novo e o antigo (Fig. 147).

Fig. 147: Interior da área arqueológica de Akrotiri, em Santorini, Grécia.
Fonte: © Nikos Fintikakis / Synthesis and Research Ltd.

3.5. ÁREAS AO ABERTO: pequenos agenciamentos

Neste caso, as áreas arqueológicas encontradas, seja em tecidos urbanos 

consolidados ou em áreas rurais, são simplesmente expostas ao aberto com pouca ou 

nenhuma proteção física. É comum que permaneçam nesta condição também 

aguardando que o poder público encabece algum projeto de conservação e 

valorização.

Na adaptação do assentamento romano de Can Tacó, na área natural de Turons de 

les Tres Creus, Montmeló - Montornès del Vallès, Barcelona, o patrimônio 

arqueológico a princípio sem visibilidade se tornou um potencial para a valorização e 

utilização do local.
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O assentamento de Can Tacó está situado em uma pequena colina nos arredores da 

cidade e apresenta vestígios arqueológicos de uma histórica vila romana do século II a. 

C. Para dar novo significado ao local, o arquiteto catalão Toni Gironés definiu em seu 

projeto (2012) pequenos terraços escalonados delimitados em função dos antigos 

ambientes. Os espaços são demarcados através de algumas redes de metal, 

preenchidas por resíduos das escavações arqueológicas e novas pedras. Os materiais 

especificados - aço corten e pedra natural - se inserirem delicadamente no contexto 

paisagístico.

Ao mesmo tempo que a área se torna num novo mirante urbano, busca-se potencializar 

o significado histórico dos achados com uma visualização mais clara da disposição 

espacial dos ambientes da vila (Fig. 148-151).

Este projeto deixa transparecer o limite daquilo que pode ser extraído a partir dos 

vestígios, no caso, inferências sobre a organização dos ambientes da vila romana e 

formas de construção. Mas demonstra também como pode se dar a articulação entre a 

história antiga e o contexto presente. O assentamento romano implantado na colina é 

um importante reflexo da ocupação da área em função da topografia. Estes aspectos 

estão atualizados no novo projeto que indica tal ocupação e reforça a relação com o 

relevo e a paisagem a partir da proposta dos terraços panorâmicos.

Fig. 148: Vista do assentamento arqueológico de Can Tacó após a intervenção. Para a criação dos 
terraços foram utilizadas redes de metal preenchidas com o material retirado das escavações e 

novas pedras.
Fonte: © aitor estévez
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Fig. 149: Vista do assentamento arqueológico de Can Tacó antes da intervenção.
Fonte: (PITARCH, A. et al, 2010, p. 330)

Fig. 150: Vista do assentamento arqueológico de Can Tacó após a intervenção e a criação de 
terraços a partir dos limites dos antigos ambientes.

Fonte: © sabem.com
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Fig. 151: Vista do assentamento arqueológico de Can Tacó e da sua relação com a cidade a partir 
da colina onde está implantado.

Fonte: © aitor estévez

Outro projeto que se apropria do local de descoberta de vestígios arqueológicos e o 

transforma para uso público é aquele desenvolvido pela arquiteta Lola Domènech, em 

2009, para o Foro da antiga cidade romana de Empuries68, em Girona, na 

Espanha.

Com a pesquisa arqueológica concluída em 2001, a equipe multidisciplinar elaborou o 

projeto tendo em vista os seguintes aspectos: 1) remover intervenções inadequadas 

realizadas anteriormente; 2) consolidar e restaurar algumas estruturas arqueológicas 

mais significativas (segundo critérios definidos pela equipe de arqueólogos do Museo 

de Arqueología de Cataluña - MAC); 3) recuperar pisos originais e sugerir como eram 

os espaços arqueológicos que compunham o fórum romano e 4) promover a 

acessibilidade. De acordo com a equipe, como critérios para o projeto arquitetônico 

estavam o equilíbrio no diálogo entre o antigo e o novo - com atenção ao contexto 

68 Em Empuries convivem os restos de uma cidade grega - Emporion - com os restos da cidade romana 
criada no início do século I a.C.

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiypMaK6djvAhViF7kGHTw_B84QFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.spain.info%2Fpt_BR%2Flugares-interesse%2Fmuseu-arqueologia-catalunha-mac%2F&usg=AOvVaw29E7ttrxpQWnlPDFnlFAgF
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiypMaK6djvAhViF7kGHTw_B84QFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.spain.info%2Fpt_BR%2Flugares-interesse%2Fmuseu-arqueologia-catalunha-mac%2F&usg=AOvVaw29E7ttrxpQWnlPDFnlFAgF
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paisagístico - e o desprezo ao mimetismo e às falsas reproduções (Fig. 152-154). 

(DOMÈNECH, 2014).

Fig. 152: Vista geral do projeto de Lola Domènech para o Foro Romano de Empuries, em Girona, 
Espanha. Os vestígios foram consolidados e recuperados e foram propostas intervenções 

pontuais em alguns locais com o intuito de tornar compreensível antigos espaços.
Fonte: <https://www.archdaily.com.br/br/628221/paisagem-e-arquitetura-restauro-do-forum-

romano-de-empuries-por-lola-domenech> Acesso em 27 Mar 2021.

Fig. 153: Projeto de Lola Domènech para o Foro Romano de Empuries, em Girona, Espanha.
Fonte: <https://www.archdaily.com.br/br/628221/paisagem-e-arquitetura-restauro-do-forum-

romano-de-empuries-por-lola-domenech> Acesso em 27 Mar 2021.

https://www.archdaily.com.br/br/628221/paisagem-e-arquitetura-restauro-do-forum-romano-de-empuries-por-lola-domenech
https://www.archdaily.com.br/br/628221/paisagem-e-arquitetura-restauro-do-forum-romano-de-empuries-por-lola-domenech
https://www.archdaily.com.br/br/628221/paisagem-e-arquitetura-restauro-do-forum-romano-de-empuries-por-lola-domenech
https://www.archdaily.com.br/br/628221/paisagem-e-arquitetura-restauro-do-forum-romano-de-empuries-por-lola-domenech
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Fig. 154: Projeto de Lola Domènech para o Foro Romano de Empuries, em Girona, Espanha. 
Fonte: <https://www.archdaily.com.br/br/628221/paisagem-e-arquitetura-restauro-do-forum-

romano-de-empuries-por-lola-domenech> Acesso em 27 Mar 2021.

Assim como o projeto para Can Tacó, em Barcelona, esta intervenção trabalha de 

forma lúcida a partir do plano pavimental. Busca referências antigas ao propor 

percursos de visitação baseados nos eixos cartesianos cardus e decumanus. É um 

exemplo em que as inferências da pesquisa arqueológica foram incorporadas ao novo 

projeto de forma criativa e contemporânea, sem tentativas de recriações e 

reinterpretações formais.

A atenção às características da antiga implantação pode fornecer sinais preciosos a 

serem introduzidos ao projeto, como coloca Carbonara (2012a, p. 22) ao alertar para a 

consideração da relação entre os fragmentos e o ambiente circundante, naquela que 

devia ser a situação antiga - de vias de acesso, níveis do terreno, eixos visuais 

privilegiados etc.

A perspectiva de utilização pública ao aberto das áreas arqueológicas demonstradas 

nos dois últimos projetos se afasta da fetichização dos objetos arqueológicos, 

colocando-os como testemunhos concretos e vitais da cidade, como sugeria Manieri 

Elia (2010). Estes exemplos ilustram uma tendência mais dinâmica no trato da herança 

material de outros povos, considerando-os como engrenagens correntes do fluxo da 

vida contemporânea.

Tanto a concepção arquitetônica que enfatiza a conservação dos restos em coberturas 

ou abrigos e ao mesmo tempo contribui para sua leitura e fruição, quanto esta 

tendência que permite maior liberdade no manejo dos vestígios ao expô-los ao aberto e 

https://www.archdaily.com.br/br/628221/paisagem-e-arquitetura-restauro-do-forum-romano-de-empuries-por-lola-domenech
https://www.archdaily.com.br/br/628221/paisagem-e-arquitetura-restauro-do-forum-romano-de-empuries-por-lola-domenech
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atrelar sua perpetuação a uma manutenção constante são formas legítimas de 

interpretação e inserção dos bens arqueológicos no contexto presente. Em ambas as 

abordagens, a garantia da acessibilidade e da capacidade revelativa dos vestígios está 

no centro das discussões, como foi colocado no capítulo 2.

Em alguns casos de intervenções ao aberto, são propostas passarelas suspensas para 

percorrer as áreas arqueológicas. Essa solução pode ser interessante quando os 

restos se apresentam extremamente fragmentados e dispersos no terreno. Como é a 

proposta para o Engenho São Jorge dos Erasmos, em Santos/SP. Este bem inscrito 

no Livro de Tombo Histórico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 

IPHAN, em 196369, possui remanescentes arquitetônicos que correspondem 

praticamente a partes de fundações e paredes de pequena altura, os quais foram 

conservados majoritariamente como encontrados.

Os vestígios do Engenho São Jorge dos Erasmos são tidos como um dos mais antigos 

resquícios edilícios do período colonial brasileiro e abrigaram uma das primeiras 

unidades produtoras de açúcar na região de São Vicente70. O conjunto foi construído 

provavelmente entre 1533 e 1535 e teria funcionado até o século XVIII quando se 

iniciou o seu declínio (ANDREATA, 1999).

Em 1958, quando o terreno do engenho foi doado a Universidade de São Paulo, o 

chefe do 4º Distrito da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o arquiteto 

Luís Saia, teria realizado prospecções no local e definido o partido arquitetônico do 

engenho como de “modelo açoriano, tipo real e movido à água” (SAIA, 1958 apud 

ANDREATA, 1999, p. 31).

Apesar disso, não foi realizada uma reproposição volumétrica com base na tipologia. 

Mas alguns anos depois, quando Luís Saia foi responsável por obras de intervenção no 

engenho, propôs além de serviços de limpeza e consolidação de paredes a 

recomposição de parte da cobertura (300m²) de um antigo pavilhão que ficou 

conhecido como “Pavilhão Saia” (Fig. 155). Este local é a única parte do conjunto onde 

é proposto um resgate de relações volumétricas e da terceira dimensão do espaço 

69 O Engenho é tombado também pelo Estado de São Paulo através do CONDEPHAAT em 1974 
(Processo 326/73) e pelo Município de Santos através do CONDEPASA em 1990 (Processo 16731, 
Inscrição 7, Livro 1, fl. 2, Resolução 1/90).
70 Atualmente as ruínas pertencem ao território do município de Santos/SP.
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original. Hoje, após novas intervenções, o pavilhão apresenta reforços estruturais 

metálicos.

Fig. 155: Vista geral dos restos do Engenho São Jorge dos Erasmos. À direita vê-se o Pavilhão 
Saia.

Fonte: <www.resjeroteirosbaixadasantista.prceu.usp.br/sitio/monumento-nacional-ruinas-
engenho-sao-jorge-dos-erasmos> Acesso em 29 Jun de 2021.

O engenho foi objeto de pesquisas arqueológicas na década de 1990 e de 2001 a 

2003, sendo posteriormente transformado em “museu a céu aberto”. A partir de 2008 

passou a contar com uma Base Avançada de Cultura e Extensão Universitária da USP, 

um novo edifício anexo com auditório, salas de aula, biblioteca e reserva técnica que foi 

implantado numa cota mais baixa.

Já em 2018, com o intuito de potencializar a visitação do bem foi proposta a construção 

de um novo edifício: uma torre de observação de 16,25m de altura da qual partem 

passarelas que se integram ao sítio e se comunicam entre si (CHRISTOFOLETTI, 

2017). A proposta arquitetônica de autoria do arquiteto Apoena Amaral e Almeida e 

equipe evidencia uma opção projetual que privilegia a vista dos vestígios a partir do 

alto, com foco na leitura total do espaço (Fig. 156-157).

A leitura da área de forma ampla como é proposto no projeto, oferece maior legibilidade 

dos parcos remanescentes do antigo engenho já que do alto é possível perceber a 

composição dos ambientes e a própria dimensão do conjunto. Ou seja, a leitura 

contribui para o entendimento de aspectos históricos revelados nas pesquisas 

arqueológicas. Por outro lado, ao analisarmos as perspectivas do projeto (já aprovado 

http://www.resjeroteirosbaixadasantista.prceu.usp.br/sitio/monumento-nacional-ruinas-engenho-sao-jorge-dos-erasmos
http://www.resjeroteirosbaixadasantista.prceu.usp.br/sitio/monumento-nacional-ruinas-engenho-sao-jorge-dos-erasmos
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pelo Iphan71, mas com construção ainda não concluída) percebe-se o destaque visual 

das novas estruturas, o que poderia se configurar numa inserção gratuita no contexto 

paisagístico. Esta percepção é alterada a partir de outros documentos do projeto, como 

o corte e a vista, onde se percebe mais claramente a topografia do terreno e a 

possibilidade de menor impacto do novo edifício no local em meio a vegetação (Fig. 

158-159). A proposta denota, contudo, a dificuldade de equilíbrio entre os valores 

didáticos e de fruição paisagística nos projetos de apresentação de vestígios.

Fig. 156: Perspectiva do projeto para a construção da torre e passarelas de observação dos 
vestígios do Engenho São Jorge dos Erasmos, em SP.

Fonte: Imagem gentilmente cedida pelo autor do projeto, Apoena Almeida.

Fig. 157: Perspectiva do projeto para a construção da torre e passarelas de observação dos 
vestígios do Engenho São Jorge dos Erasmos, em SP.

Fonte: Imagem gentilmente cedida pelo autor do projeto, Apoena Almeida.

71 O ofício nº 0149/2013 - GAB/IPHAN-SP de 07/03/2013 da Superintendência do IPHAN em São Paulo 
que aprova o projeto, ressalta que a aprovação considera: o fato das passarelas objetivarem o 
condicionamento de fluxo de visitação para proteção do sítio; a edificação da torre em terreno vizinho 
pertencente à Prefeitura de Santos e o atendimento das obras ao critério de reversibilidade.
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Fig. 158: Corte do Projeto Básico para a torre mirante e passarela do Engenho São Jorge dos 
Erasmos, em SP.

Fonte: Imagem gentilmente cedida pelo autor do projeto, Arq. Apoena Almeida.

Fig. 159: Vista do Anteprojeto, para a torre mirante e passarela do Engenho São Jorge dos 
Erasmos, em SP.

Fonte: Imagem gentilmente cedida pelo autor do projeto, Apoena Almeida.

3.6. ÁREAS AO ABERTO: tipo alusivo

Uma outra forma de apresentação de vestígios arqueológicos ao aberto está ligada a 

abordagem alusiva, ou seja, à inclusão de alguns elementos arquitetônicos que fazem 

menção ou visam resgatar a memória formal do antigo edifício.

É o que ocorre com os vestígios arqueológicos do antigo Teatro Romano de 

Tarragona, na Espanha. Mesmo restando poucos fragmentos da construção no 

momento da realização de um novo agenciamento em 2018, os indícios materiais e as 

análises tipológicas foram suficientes para basear o projeto de releitura proposto pelo 

arquiteto Toni Gironès, o qual comunica a função, forma e dimensões do antigo teatro 

(Fig. 160-164). 
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Fig. 160: Imagem do projeto de Toni Gironès para o antigo teatro de Tárraco, atual Tarragona. A 
área compreende um vazio urbano de 6.000m².

Fonte: <https://afasiaarchzine.com/2019/06/toni-girones-4/> Acesso 20 Fev 2021.

A antiga cidade romana de Tárraco, atual Tarragona, possui uma vasta herança 

arqueológica do império romano, a qual foi inscrita na Lista do Patrimônio Mundial da 

UNESCO em 2000 e inclui o teatro, a antiga muralha, o fórum, a basílica, as termas, o 

porto, dentre outros remanescentes. O teatro romano foi descoberto em 1885 e já não 

apresentava de modo evidente sua forma semicircular. A partir do projeto de Toni 

Gironès, a área que correspondia a um vazio urbano de aproximadamente 6.000m² é 

ativada como um espaço público permeável. Para recuperar a volumetria perdida da 

antiga cavea, são utilizados vergalhões de aço que permitem o trânsito de pessoas em 

alguns pontos. Além de integrar este espaço à vida urbana, o projeto propõe uma 

releitura do antigo teatro, revelando o significado das antigas pedras sem 

figuratividade.

https://afasiaarchzine.com/2019/06/toni-girones-4/
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Fig. 161: Vista superior da intervenção do arquiteto Toni Gironès para o antigo teatro de Tárraco, 
atual Tarragona. Os vestígios resumidos a poucos elementos têm o seu significado recuperado.

Fonte: <https://afasiaarchzine.com/2019/06/toni-girones-4/> Acesso 20 Fev 2021.

Fig. 162: Vista geral da intervenção do arquiteto Toni Gironès para o antigo teatro de Tárraco, 
atual Tarragona. São utilizados vergalhões de aço para remeter à antiga forma do teatro romano.

Fonte: <https://afasiaarchzine.com/2019/06/toni-girones-4/> Acesso 20 Fev 2021.

https://afasiaarchzine.com/2019/06/toni-girones-4/
https://afasiaarchzine.com/2019/06/toni-girones-4/
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Fig. 163: Vista geral da intervenção do arquiteto Toni Gironès para o antigo teatro de Tárraco, 
atual Tarragona. Nos locais onde os vestígios são mais evidentes, a estrutura de aço é ausente.

Fonte: <https://afasiaarchzine.com/2019/06/toni-girones-4/> Acesso 20 Fev 2021.

Fig. 164: Vista geral da intervenção do arquiteto Toni Gironès para o antigo teatro de Tárraco, 
atual Tarragona. O espaço é transitável em determinados pontos, permitindo uma visão do teatro 

e da cidade a partir do alto.
Fonte: <https://afasiaarchzine.com/2019/06/toni-girones-4/> Acesso 20 Fev 2021.

https://afasiaarchzine.com/2019/06/toni-girones-4/
https://afasiaarchzine.com/2019/06/toni-girones-4/
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A insinuação da volumetria antiga nos tipos alusivos é feita de forma muito sutil, 

geralmente através de elementos vazados e leves como Franco Ceschi propôs no 

Templo de Apolo a Veio, em Roma. Segundo o arquiteto, nesses casos deve-se 

conjugar o máximo de abstração necessário para não cair na falsificação e o mínimo de 

definição para suscitar a evocação ao visitante (CESCHI, 2009, p. 91).

Esses elementos quase cenográficos permitem que os vestígios expressem aspectos 

funcionais e simbólicos importantes para sua compreensão. São modos de expandir o 

saber para além dos especialistas.

Em Lienz, na Áustria, por exemplo, isso é feito de maneira leve e didática. A adição 

que sugere o desenho do antigo portão do muro da cidade romana de Aguntum é 

executada com perfis de ferro que marcam as possíveis arestas da construção. A 

intervenção permite uma ideia da altura do portão principal e das suas torres (Fig. 165).

Fig. 165: Vestígios do antigo muro da cidade de Aguntum, na Áustria recebem finos elementos de 
ferro para sugestão do sntigo volume.

Fonte: <https://www.aguntum.at/en/archaeologischer-park/#stadtmauer> Acesso 20 Fev 2021.

No Brasil, uma recente intervenção desenvolvida no Sítio Histórico e Arqueológico de 

Queimado72, em Serra/ES, mais precisamente nas Ruínas da Igreja de São José do 

Queimado, é um interessante exemplo de tipo alusivo com a sugestão do contorno do 

antigo frontão da igreja.

72 O Sítio Histórico e Arqueológico de Queimado possui em sua área três sítios arqueológicos (pré-
colonial e histórico) registrados no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA) do Iphan e possui 
um processo de instrução de tombamento em andamento pelo órgão.

https://www.aguntum.at/en/archaeologischer-park/#stadtmauer
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Apesar de não ter havido uma interface nítida com a arqueologia para a concepção do 

novo frontão, já que ele foi delineado a partir de documentação fotográfica73, o caso 

ilustra uma atitude voltada a inserção de acréscimos para resgatar o significado da 

preexistência arquitetônica fragmentada.

A igreja da então Freguesia do Queimado, construída com mão de obra escrava de 

homens, mulheres e crianças entre os anos de 1845 e 1849 (Fig. 166), passou por um 

processo de abandono iniciado no fim do século XX e o templo foi reduzido às paredes 

laterais da nave e da capela mor (LEMOS et al, 2021). O frontão em curvas e 

contracurvas encimado por quatro pináculos e uma cruz desabou no fim do séc. XX, 

assim como o arco cruzeiro e a parede onde se localizava o altar mor.

A proposta arquitetônica de valorização da igreja contemplou a consolidação das 

paredes remanescentes e, dentre outros serviços, uma releitura em aço corten do 

antigo frontão (Fig. 167).

Fig. 166: Fachada principal da Igreja de São José do Queimado em 1925.
Fonte: (LEMOS et al, 2021, p. 91)

73 De acordo com a pesquisa arqueológica foram identificados fragmentos do frontão no solo, todavia, a 
proposta projetual foi a “atualização” deste elemento arquitetônico (ALMEIDA, 2007, p. 94).
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Fig. 167: Vista superior das ruínas da Igreja de São José do Queimado. Detalhe da estrutura em 
aço corten que propõe a releitura do antigo frontão.

Fonte: (LEMOS et al, 2021, p. 7)

O desenho que evoca o frontão agrega referências simbólicas essenciais a 

caracterização da construção como um templo da fé católica. Sem este elemento, as 

ruínas poderiam ser percebidas pelos observadores em geral como um edifício de 

diferente função, distanciando-se do seu papel histórico enquanto construção religiosa. 

Paralelamente, o contorno do frontão resgata também a ideia da altura da antiga igreja 

e a relação da possível volumetria com o entorno, mesmo sem a proposta de 

recomposição do telhado.
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3.7. Conclusão

O objetivo principal deste capítulo foi entender a pluralidade de condutas projetuais 

arquitetônicas mais recentes em áreas arqueológicas. Isto foi alcançado através da 

criação de uma classificação tipomorfológica das intervenções em três grupos, de 

acordo com a proposta geral (proteger ou cobrir, envolver e manter ao aberto), bem 

como da tipologia estabelecida: cobertura, abrigo, cripta, pequenos agenciamentos e 

tipo alusivo. A categorização proposta teve uma função orientativa e não de caráter 

fechado. Como alguns exemplos demonstrados, percebe-se a possibilidade de 

coexistência de diferentes abordagens numa mesma área arqueológica.

As análises sucintas das intervenções apresentadas permitiram vislumbrar algumas 

conclusões para questões colocadas na tese. A primeira, em relação aos valores das 

áreas arqueológicas. Percebe-se que quantitativamente a grande maioria dos projetos 

ratifica a atenção ao valor documental dos vestígios e sua autenticidade material. 

Algumas trabalham exclusivamente sobre este foco com a construção de coberturas e 

abrigos, outras atuam simultaneamente com o resgate de aspectos funcionais e a 

atribuição de novos sentidos e há aquelas que têm uma visão radicalmente nova no 

trato dos vestígios, libertando-os da intocabilidade e incorporando-os a dinâmica 

presente.

Ou seja, de modo geral, os projetos analisados neste capítulo se situam entre dois 

extremos de uma balança que ora pende para o entendimento do passado e sua 

valorização em detrimento da sua materialidade (como nos exemplos de tipo alusivo e 

de pequenos agenciamentos), e ora para a conservação material e ausência de 

interpretação (como nos casos de algumas coberturas de proteção e abrigos).

As intervenções que não se situam nestes extremos, como o Museu Galo-Romano 

Vesunna, a vila de Trajano em Arcinazzo Romano, o Complexo El Brujo, a abadia de 

St. Maurice e a domus dell’Ortaglia, alcançam maior equilíbrio entre conservação e 

valorização. Neles também há maior interação entre a arqueologia e a arquitetura já 

que são projetos que procuram uma aproximação dialógica com o contexto urbanístico 

ou paisagístico, sem atuar de forma puramente tecnicista e sem transformar o 

patrimônio arqueológico num veículo para a nova arquitetura, que ainda que cumpra 

sua função protetiva (como no Parque do Molinete, na Espanha) pode se mostrar 

demasiadamente arbitrária e autônoma.
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Entretanto, as intervenções espanholas como a do assentamento romano de Can 

Tacó, do Foro de Empuries e do teatro de Tarragona propiciam a compreensão dos 

vestígios arqueológicos como um estágio evolutivo da atividade humana, mas inseridos 

na fluência da vida cotidiana. Ou seja, elas ampliam o valor testemunhal dos bens e 

trabalham com suas possibilidades cognitivas de forma mais ativa, valorizando-os.

Estes exemplos, assim como os que não se situam nos extremos da balança, se 

aproximam do que foi observado no referencial teórico explorado principalmente nos 

dois primeiros capítulos da tese, o qual demonstra um esforço da disciplina 

arqueológica na expansão da sua função comunicativa e pública. É o que se percebe, 

por exemplo, quando Andreina Ricci (2006, p. 98) reivindica a transmissão do valor 

histórico de restos indecifráveis trazidos à tona na capital italiana, para além das cercas 

que os separam da cidade e dos cidadãos. Ou quando Giuliano Volpe (2018a, p. 56) 

afirma que se deve passar da mera conservação fetichista dos vestígios arqueológicos 

para a sua restituição de sentido, legibilidade e compreensão não só por arqueólogos.

Esta perspectiva, da qual corroboramos, significa o deslocamento das atitudes 

meramente protetivas as de atribuição de valor, não só por especialistas, mas por toda 

a comunidade. Visa promover o conhecimento e a melhor fruição pública do patrimônio 

arqueológico.

Portanto, é nessa direção que devem se situar as intervenções em áreas 

arqueológicas. Equilibrando a manutenção dos vestígios, a atribuição de valor 

(entendida como criação de sentido) e transpondo para a sociedade atual os bens de 

forma legível e acessível, com sensibilidade a aspectos urbanísticos e paisagísticos. 

Sem esquecer, no entanto, que o projeto se origina de uma leitura arqueológica atenta 

e que a interface com a arquitetura reside também na transposição para o meio 

ambiente físico do texto arqueológico interpretado e traduzido a partir da materialidade. 

Tanto a arqueologia quanto a arquitetura são articuladoras da sutura do objeto com o 

presente.

Assim de fato se concebe uma arquitetura para a arqueologia. Com intervenções que 

nascem de uma motivação documental e histórica, mas se desenvolvem de maneira 

criativa, cuidadosa e em conjunto com o patrimônio arqueológico, formando um novo 

inteiro ressignificado.
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Capítulo 4 

A PRÁTICA ITALIANA NA PROTEÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS 
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Ao longo desta tese foram apresentados resumidamente alguns exemplos práticos de 

conservação e/ou apresentação de áreas arqueológicas na Itália, desde a contribuição 

de Brandi e Minissi na musealização de sítios na Sicília, em meados do século XX, a 

exemplos mais recentes vistos no último capítulo, como as coberturas das áreas 

arqueológicas de Arcinazzo Romano e Caucana, a musealização da domus 

dell‘Ortaglia, em Brescia e o Pavilhão de acesso à área arqueológica do Artemision, em 

Siracusa. 

No entanto, as primeiras experiências italianas de proteção de estruturas arqueológicas 

in situ foram realizadas em Pompéia e Herculano no século XVIII, quando a 

arqueologia ainda não constituía uma disciplina autônoma, nem tampouco estavam 

consolidados os fundamentos culturais, as técnicas e metodologias para a intervenção 

em sítios arqueológicos difundidos do período pós-guerra em diante (ALAGNA, 2008, 

p. 232). 

É com uma breve historiografia das intervenções conduzidas particularmente em 

Pompéia que é analisado o primeiro estudo de caso italiano neste capítulo, a Casa de 

Championet I, exemplo tipomorfológico de proteção/cobertura arqueológica. 

Posteriormente serão analisadas outras quatro intervenções concluídas nos últimos 

vinte anos, a partir da observação das demais categorias desenvolvidas no capítulo 

anterior: abrigo, cripta, pequenos agenciamentos e tipo alusivo. Os casos selecionados 

são aqueles que devido às soluções encontradas se destacam como uma referência no 

âmbito da arquitetura, da conservação e do restauro, seja do ponto de vista da crítica 

levantada, inovação técnica ou reconhecimento em premiações. Além disso, deu-se 

preferência às intervenções onde foi realizada a visita in loco. 

As análises procuram trazer uma reflexão sobre a conduta adotada pelo arquiteto após 

a realização da pesquisa arqueológica e a decisão de proteção e/ou apresentação dos 

vestígios descobertos. Particularmente será observada a leitura e interpretação 

arqueológicas, sua influência nas decisões arquitetônicas e como o projeto 

arquitetônico atua na legibilidade dos vestígios e na sua incorporação ao contexto e à 

paisagem. 

Assim, é possível perceber se houve e como se deu a integração entre as disciplinas, 

bem como qual o resultado na comunicação e interpretação dos testemunhos antigos. 
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4.1. O laboratório de Pompéia (Proteção arqueológica: cobertura) 

A cidade de Pompéia (destruída pela erupção do vulcão Vesúvio em 79 d.C. e 

escavada a partir de 1748), pela sua extensão e importância cultural, é uma rica fonte 

de estudos históricos, arqueológicos, arquitetônicos e urbanos. Pela sua integridade 

constitui um exemplo completo de como eram as antigas cidades romanas, inclusive 

abarcando modelos de vilas suburbanas ornamentadas como a “Vila dos Mistérios”. 

A interface prática entre arqueologia, conservação e restauro nos canteiros de Pompéia 

resultou ao longo do tempo na afirmação de procedimentos técnicos arqueológicos 

como o calco in gesso74 e de posturas conceituais do restauro como a distinguibilidade 

entre as partes reintegradas. Hoje esta interface fundamental é incrementada com 

estudos de gestão turística e museológica do “Parque arqueológico de Pompéia”, que 

tem dentre suas atribuições a promoção do uso público com as adaptações 

necessárias ao atendimento de padrões internacionais de museus e lugares de 

cultura75. 

Mas a intenção de revelar ao amplo público esta descoberta arqueológica única só se 

desenvolveu a partir do final do século XIX, com o conceito de “museu ao ar livre” e a 

adaptação de alguns edifícios no sentido de comunicar o significado dos espaços 

antigos (UNESCO, s/d). Antes disso, no século XVIII quando começaram a ser 

empreendidas escavações arqueológicas, era comum a prática de remoção do sítio 

daqueles elementos decorativos encontrados e considerados de grande valor, seja 

para enriquecer coleções particulares ou para integrar o acervo de museus. 

Em Pompéia, diversos bens móveis e integrados (como afrescos e mosaicos) foram 

retirados dos locais de escavação, montados em molduras e transferidos para o Museo 

Archeologico Nazionale di Napoli (Fig. 168-169). 

As escavações nos séculos XVIII e XIX, como sabemos, foram conduzidas com o 
intuito de que os antiquários encontrassem obras de arte e artefatos para os quais a 

                                                            
74 Em 1864, Giuseppe Fiorelli que estava à frente dos trabalhos de Pompéia idealizou um método para 
tratar as cavidades das cinzas vulcânicas em que havia vazios devido a decomposição de corpos 
sepultados: preencheu-as com gesso líquido, obtendo assim, a forma dos corpos desaparecidos 
(RENFREW; BAHN, 1993, p. 22) 
75 Com o Decreto do Ministero dei Beni e delle Attivitá Culturali e del Turismo de 12 de janeiro de 2017, a 
“Superintendência Especial de Pompéia” foi adaptada aos “padrões internacionais para museus e 
lugares de cultura”, passando a denominar-se “Parque Arqueológico de Pompéia”, com autonomia 
especial. 
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priori era prevista a transferência e recuperação em um museu; [Na Itália] os 
afrescos, os elementos decorativos e os mosaicos foram arrancados e 
montados em molduras para as coleções do Museu de Nápoles (ALAGNA, 
2008, p. 232, Tradução e grifo da autora). 

 

       
Fig. 168: Museo Archeologico Nazionale di Napoli: À esquerda, mosaicos emoldurados e à direita, 

colunas com mosaicos. Ambos retirados de residências em Pompéia. 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 

 

 
Fig. 169: Grande mosaico retirado da Casa do Fauno, em Pompéia, e exposto numa das paredes 

do Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 

 

O tema da proteção in situ era entendido apenas como soluções de tipo provisório para 

a proteção dos elementos artísticos até sua remoção para as coleções privadas ou 

museus. A preservação temporária de afrescos e objetos trazidos à luz nas 

escavações, até seu deslocamento para enriquecer o acervo do Museu Real, era o 

problema mais urgente em âmbito arqueológico durante o reinado dos Bourbon. Toda a 
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atenção era voltada a esses elementos e terminada a fase de investigação, os edifícios 

eram recobertos de terra. As primeiras coberturas temporárias realizadas com este 

intuito eram em madeira e palha ou em madeira e telhas (Fig. 170) (SALASSA, 1999, p. 

98). 

É interessante recordar neste ponto o pioneirismo dos escritos de Quatremère de 

Quincy ainda no fim do século XVIII sobre a preservação dos bens culturais in situ, 

rejeitando seu deslocamento do contexto de origem, seja artístico, histórico, cultural ou 

físico. Para ele, deslocar as obras de arte era dispersar o conhecimento, pois o estudo 

das obras exige sua reunião no ambiente em que foram criadas ou onde 

permaneceram por muito tempo (KÜHL, 2016, p. 38). Entretanto, é somente com a 

unificação da Itália, que o foco da pesquisa arqueológica em Pompéia é redirecionado 

e ao invés de se escavar a procura de objetos e elementos artísticos, começa-se a 

escavar com o objetivo de produzir conhecimento. 

 
Fig.170: Rara imagem de documentação do escavo arqueológico do Templo de Iside em Pompéia, 

por Louis-Jean Desprez em 1777. 
Fonte: (PANE, 2018, p. 464) 

 

As primeiras formas de repristinação de coberturas que garantiram a conservação das 

pinturas, mosaicos e estuques de forma definitiva in situ foram introduzidas durante a 

gestão do Superintendente Giulio de Petra (1893-1901). Apesar de voltada ao aparato 

antigo, não se relegava a segundo plano nestas intervenções a importância 
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arquitetônica em termos de luz e ambiente. É nesse período que é realizada a 

escavação e “restauração” da Casa dei Vettii em Pompéia, “a primeira reconstrução 

estilística da cobertura com o emprego de material não tradicional, ou seja, o concreto 

armado” (Fig. 171-173). Outras reconstruções estilísticas realizadas neste momento e 

que incluíram novas coberturas foram: a Casa delle Nozze d’Argento, a Casa di 

Sallustio (Fig. 174) e a Casa di Marco Lucrezio Frontone (SALASSA, 1999, p. 98).  

         

 
 

 
Fig. 173: Vista do peristilo da Casa dei Vettii durante o restauro efetuado logo após a escavação 

(por volta de 1895). 
Fonte: (STEFANI et al, 2018, p. 285) 

Fig. 171: Casa dei Vettii em aquarela de 
Luigi Bazzani (1898) com a reconstrução 
de parte da residência, concluída em 
1895. 
Fonte: (PRISCO et al, 2004). 

Fig. 172: Casa dei Vettii. Imagem do átrio em 
2020. 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 
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Fig. 174:Átrio da Casa di Sallustio que foi reconstruída no fim do século XIX com o uso de 

concreto armado. 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 

 

Até o final do século XIX, portanto, a conservação das estruturas arqueológicas e 

elementos artísticos integrados em Pompéia é alcançada através de reconstruções 

estilísticas isoladas das edificações, incorporando os materiais remanescentes às 

novas formas construídas. Nas reconstituições eram utilizados tanto materiais 

tradicionais como o concreto armado, o qual foi usado também na reconstrução de 

elementos de vedação como esquadrias, cumprindo assim uma função didática, a 

exemplo da Vila dos Mistérios (Fig. 175). 

 

 
Fig. 175: Detalhe da reconstituição de uma esquadria em concreto moldado (em técnica 
semelhante ao calco in gesso) na Vila dos Mistérios, após restaurações de 1894 e 1895. 

Fonte: Acervo da autora, 2020. 
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De acordo com Alagna (2008, p. 233), entre 1911 e 1923, na gestão do 

Superintendente Vittorio Spinazzola, inicia-se uma nova metodologia de escavação 

com uma perspectiva urbana do sítio, ou seja, uma investigação arqueológica 

direcionada a estrutura urbana da cidade e não unicamente às construções isoladas. É 

quando se escava a Via dell’Abbondanza (Fig. 176). Nesta concepção, as coberturas 

ainda visavam a reconstrução estilistica dos monumentos, porém, estas não são vistas 

“como simples elemento construtivo da domus, mas do ponto de vista urbano em 

função do impacto que geravam no contexto ambiental” (FEOLA, 2017b, p. 113). 

Spinazzola introduz ainda uma dimensão experimental na proteção das estruturas 

arqueológicas, como ilustrado pela Casa dei Ceii, onde um ambiente parcialmente 

aberto com uma parede de afrescos vem ser protegido com uma armação metálica que 

sustenta painéis com telas transparentes de acrílico (Fig. 177). 

 

    

 
 
 
 
 

Na sequência, o novo Superintendente Amedeo Maiuri (1924-1961) consolidará a 

prática de reconstrução das coberturas, reconstituindo ao todo 24 edifícios, alguns 

inclusive com elementos artísticos menos relevantes. Maiuri se coloca a favor das 

  Fig. 176: Escavação em 
andamento na Via 
dell’Abbondanza, em Pompéia, 
em 1912. 
Fonte: 
<https://commons.mtholyoke.ed
u/arth310brown/1900-1950/> 
Acesso em 03 Mar 2021. 

Fig. 177: Casa dei Ceii, Pompéia. Fotografia de 1921 do 
painel metálico com telas em acrílico para proteção 
dos afrescos projetado por Spinazzola. 
Fonte: (FEOLA, 2017a, p. 213). 

https://commons.mtholyoke.edu/arth310brown/1900-1950/
https://commons.mtholyoke.edu/arth310brown/1900-1950/
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reconstruções não só como um meio de proteção dos bens integrados, mas como uma 

forma de reviver a atmosfera dos ambientes antigos76. Segundo ele: 

... reconstruir a cobertura de um átrio, de um cubículo, de um peristilo, não só 
ajuda a salvar pinturas, estuques e mosaicos, mas também ajuda a compreender, 
ao colocar em funcionamento as estruturas e a arquitetura, o ambiente 
particular de uma casa e a reviver, com suas luzes originais, sua intimidade 
de vida (MAIURI, 1950 apud SALASSA, 1999, p. 99, Tradução e grifo da autora). 
 

Problemas na conservação das estruturas de concreto começam a aparecer por volta 

da década de 1980, quando é proposto um programa geral de intervenção, o Progetto 

Pompei I Stralcio. Este programa vai recomendar a abolição do uso massivo do 

concreto, privilegiando as intervenções reversíveis e estruturas mais leves, além de 

classificar três tipos de abordagens para cobrir os edifícios pompeanos: 1) a 

abordagem filológica, quando haviam indícios da localização, dimensionamento e 

posição da antiga cobertura e se utilizava a madeira na reconstrução; 2) a abordagem 

em estilo, quando se conhecia apenas linhas gerais da estrutura antiga e recorria-se ao 

uso de madeira laminada na confecção do novo telhado e 3) a abordagem com 

volumetria idependente da interpretação filológica do edifício (PANE, 2018, P. 466). Os 

materiais não tradicionais introduzidos neste período são o Eternit e o policarbonato 

(Fig. 178-179). 

 
Fig. 178: Casa del Orso Ferito e Casa della Fontana Piccola, em Pompéia: Armação do telhado em 

aço e painéis de Eternit / estrutura em aço com policarbonato. 
Fonte: (SALASSA,1999. p. 102-103) 

                                                            
76 Durante a gestão de Amedeo Maiuri, mais especificamente em 1957, as reconstruções realizadas 
tanto em Pompéia, como em Herculano e Ostia são duramente criticadas pelo então Diretor do ICR, 
Cesare Brandi como um “grave erro” (BRANDI, 1957, p.94). Como relatado nos capítulos anteriores, 
Brandi formulou abordagens conceituais e teóricas para o tratamento do repertório arqueológico, 
rejeitando a descontextualização de fragmentos de elementos arquitetônicos e artísticos de seu sítio 
original e propondo a sua conservação e fruição in situ através de um adequado projeto de 
musealização. 
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Fig. 179: Casa dell’Orso Ferito (à esquerda). Atualmente são usadas telhas metálicas na estrutura 

de aço. Casa del Larario de Achille (à direita), outro exemplo de coberturas realizada com 
estrutura de aço. 

Fonte: Acervo da autora, 2020. 
 

Do ponto de vista morfológico, no final da década de 1990, Salassa (1999) identificou 

(através de análise in situ) 29 tipos de coberturas em Pompéia, as quais poderiam ser 

agrupadas em três grandes grupos: tipologias de compluvium, ou seja, com uma 

abertura no local correspondente ao centro do átrio; tipologias de coberturas inclinadas 

(grupo com maior número de realizações) e tipologias de coberturas planas. 

O número de tipologias diferentes e a diversidade de materiais de acabamento 

confirmam, hoje, as contínuas experimentações conduzidas no sítio pompeano como 

um verdadeiro laboratório de técnicas e princípios projetuais no campo da preservação 

arquitetônica e arqueológica (Fig. 180-182). 

Por se tratar de uma área arqueológica extensa e singular compreendida pelos 

vestígios de toda uma cidade, Pompéia expõe dificuldades particulares de 

conservação, acima de tudo no conflito entre as abordagens arquitetônicas isoladas ou 

urbanas. Vittorio Spinazzola no começo do século XX já manifestava sua preocupação 

em relação ao impacto dos telhados num contexto urbano. 
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Fig. 180: Coberturas em estrutura metálica. À esquerda, proteção do afresco da “Venere in 

conchiglia” e à direita, a Casa degli Epidii. 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 

 

    

 
 

O fato é que apesar do estudo de Renzo Piano em 1988, cobrir toda Pompéia é 

inviável e aqueles edifícios que foram objeto de intervenções “restaurativas” 

principalmente pelo seu valor artístico serão no futuro os exemplares mais bem 

conservados. Nesse sentido concordamos com Carandini (2008, p. 29) quando o 

arqueólogo afirma que Pompéia está condenada a ruína inevitável e que a única forma 

ampla de salvaguardar todo o tecido urbano é através da tutela cognitiva e da 

documentação, opção que resulta clara a toda a ciência arqueológica internacional 

(CARANDINI, 2008, p. 29). 

Fig. 181: Cobertura desmontável nas“Terme 
Stabiane”, em Pompéia. A cobertura, 
concluída em 2004, é em estrutura de aço 
(afastada das alvenarias), madeira lamelar e 
telhas planas. 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 

Fig. 182: Vista externa da cobertura recente 
construída nas “Terme Stabiane”. 
Fonte: <https://pompeiisites.org/progetti-di-
scavo/terme-stabiane-e-terme-repubblicane>/ 
Acesso em Abr de 2020. 

https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk03e-YX_N4JP1jYFVLD0ZP-Qj7TxsA:1618594192668&q=pompei+venere+in+conchiglia&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjKpY6fpYPwAhUzCrkGHbrCCxgQkeECKAB6BAgBEDA
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk03e-YX_N4JP1jYFVLD0ZP-Qj7TxsA:1618594192668&q=pompei+venere+in+conchiglia&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjKpY6fpYPwAhUzCrkGHbrCCxgQkeECKAB6BAgBEDA


Intervenções arquitetônicas de proteção e apresentação de áreas arqueológicas: 
um olhar sobre a experiência italiana                                                                                               Tatiana Costa 
 
 

202 
 

O arquiteto Renzo Piano propôs cobrir totalmente a antiga cidade romana através de 

uma estrutura reticular espacial de aço e manto em tecido, a qual se adaptaria à 

irregularidade do terreno através das diferentes dimensões dos montantes. O projeto 

permitia a visitação dos trabalhos arqueológicos por um percurso aéreo, numa proposta 

aberta e didática, ao mesmo tempo em que previa espaços técnicos para o abrigo do 

material advindo das escavações (Fig. 183-184) (RANELLUCCI, 2012, p. 42). 

 
Fig. 183: Esquema geral do projeto de Renzo Piano para a cobertura de Pompéia. O recorte 

tracejado em amarelo está representado na figura abaixo. 
Fonte: <www.dreamlandcreativeprojects.com/gallery/?offset=1420153920172> Acesso 01 Out 

2021. 
 

 
Fig. 184: Projeto de Renzo Piano para cobertura de Pompéia. 

Fonte: (RANELLUCI, 2012, p. 43) 
 

http://www.dreamlandcreativeprojects.com/gallery/?offset=1420153920172
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Um aspecto interessante deste estudo é a interação do visitante com a pesquisa 

arqueológica. Como vimos no segundo capítulo, o papel social da arqueologia deveria 

atravessar todas as fases dos trabalhos, desde o momento das sondagens e 

escavações até a comunicação da pesquisa de fato. Por outro lado, a proposta de 

visualização a partir do alto, inclusive como recomendado por Minissi, teria que ser 

avaliada caso a caso em função de valores particulares dos vestígios. Para algumas 

construções pode ser interessante uma perspectiva a partir do solo, por exemplo. Além 

disso, a proposta de uma cobertura única rompe a relação das ruínas e vestígios da 

cidade com a paisagem. 

Atualmente, no âmbito das intervenções realizadas no Grande Progetto Pompei77, 

destacam-se dois eixos temáticos: acessibilidade e coberturas (VARAGNOLI, 2018, p. 

351). Visando investigar as inovações teóricas e técnicas das abordagens 

contemporâneas no Parque arqueológico de Pompéia, propomos a análise da Casa de 

Championnet I, uma recente intervenção de cobertura com o emprego de Corian®, 

material a base de resina e minerais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
77 Instituído pelo governo italiano a partir do Decreto Lei n. 34/2011 (art. 2) com vistas às ações de 
preservação (tutela) na área arqueológica de Pompéia. Inclui intervenções conservativas, de prevenção, 
manutenção e restauro e é conduzido pelo Ministero Beni e Attività Culturali e pela Soprintendenza 
Speciale per i Beni Archaeologici di Napoli e Pompei. 
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4.1.1. A Casa de Championnet I 

A Casa de Championnet I faz parte do “Complexo de Championnet”, localizado ao sul 

do Foro e da Basílica da antiga Pompéia. O complexo compreende três edifícios 

cívicos e quatro núcleos residenciais (a Casa dos Championnet I, a Casa de 

Championnet II, a domus e a Casa dos Mosaicos Geométricos). Todos, fortemente 

danificados pelo terremoto de 62 d.C. que ocorreu antes da erupção do Vesúvio e 

restaurados ou reconstruídos apenas em parte (Fig. 185-186). 

 

 
Fig. 185: Mapa da região VIII, em Pompéia. Em vermelho, a localização da Casa de Championnet I. 

O número “2” corresponde à Basílica e o retângulo branco, ao Foro. 
Fonte: Guida agli scavi di Pompei. Soprintendenza Pompei, 2015. 

 

A situação do quarteirão, junto a principal praça urbana de Pompéia, e sua implantação 

em relação a encosta conferiam certa singularidade a este conjunto, cujas casas 

possuíam um terraço panorâmico com vista sobre o golfo de Nápoles e a planície do 

Sarno e se articulavam em vários níveis até os pés da encosta (Fig. 187). 
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Fig. 186: Planta baixa do quarteirão da Região VIII onde está localizada a Casa de Championnet I 
(em amarelo pontilhado, nº 1). Foram identificadas quatro residências e três edifícios cívicos: 1) 

Casa de Championnet I; 2) Casa de Championnet II; 3) Domus; 4) Casa dos Mosaicos 
Geométricos e 5) Edifícios cívicos. 

Fonte: (CICIRELLI, 2017, p. 64) 
 

 
Fig. 187: Vista a partir do terraço da Casa de Championnet II. 

Fonte: <http://www.pompeiiinpictures.com/> Acesso 19 Set 2021. 

4 

5 

1 

3 
2 

http://www.pompeiiinpictures.com/
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De acordo com a pesquisa histórica e arqueológica realizadas, as casas panorâmicas 

com terraços desse quarteirão se diferenciariam das tradicionais domus espalhadas no 

restante da cidade. Seriam inclusive, a fusão deste modelo com o da vila suburbana, 

resultando numa casa com átrio e peristilo na qual os elementos paisagísticos seriam 

protagonistas da relação interior e exterior. 

O foco do novo modelo de casa foi deslocado do átrio fechado ao peristilo e o 
elemento paisagístico é ele mesmo protagonista de uma nova visão da 
relação interno-externo que utiliza soluções arquitetônicas ousadas com o 
objetivo de repropor na cidade os modos de viver na vila. Projetada 
arquitetonicamente para a paisagem marítima, as "novas" domus gozavam da 
posição panorâmica em função da qual foram erguidas arcadas para o 
ambulatio, enriquecido por locais de descanso e lazer (oeci, diaetae) em imitação 
das vilas d 'otium, que numerosas pontuaram o litoral da Campânia de Capo 
Miseno em Punta della Campanella, um dos lugares favoritos para as férias da 
nobilitas romana (CICIRELLI et al, 2018, p. 247, Tradução e grifo da autora). 
 

As primeiras escavações neste setor, voltadas principalmente para a pesquisa do Foro, 

remontam ao final da década de 1790. O principal agente da pesquisa foi o general 

francês Jean Étienne Championnet o qual deu nome as duas primeiras residências que 

foram trazidas à tona. Durante o século XIX as pesquisas foram retomadas em 

diversos momentos e em meados do século XX novos estudos foram conduzidos por 

Amedeo Maiuri, atingindo fases mais antigas da área (Fig. 188). No âmbito do Grande 

Progetto Pompei estes estudos foram revisados e incluídas pesquisas estratigráficas 

(CICIRELLI et al, 2018, p. 248). 

 
Fig. 188: Níveis inferiores da Casa de Championnet I durante os trabalhos de escavação 

conduzidos por Amedeo Maiuri em 1937. 
Fonte: (CICIRELLI et al, 2018, p. 251). 
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Com as pesquisas arqueológicas recentes, foram confirmadas as hipóteses sobre a 

utilização dos edifícios do complexo de Championnet. As quatro residências teriam 

pertencido a ricos expoentes da classe aristocrática urbana e seriam constituídas por 

diversos ambientes e níveis que se desenvolviam pela encosta. A articulação entre eles 

se daria através de terraços com escadas, galerias abobadadas subterrâneas e 

arcadas com vista para a paisagem. 

A Casa de Championnet I também seria fruto dessa articulação e era composta por 

quatro níveis. A casa possuiria no centro um átrio com quatro colunas e piso de 

mosaico policromado e geométrico. No centro do átrio, uma abertura no teto que 

corresponderia ao compluvium, de onde se tinha iluminação, ventilação e coleta de 

água da chuva para o impluvium, recipiente localizado em sua correspondência no 

pavimento térreo (Fig. 189). No momento da erupção em 79 d. C. a residência estava 

ainda em fase de reconstrução e reestruturação pelos danos causados no terremoto de 

62 d. C. (CICIRELLI et al, 2018, p. 246).  
 

 
Fig. 189: Casa de Championnet I. Átrio antes da nova cobertura. Detalhe do impluvium na área 

central entre as colunas. 
Fonte: (CICIRELLI, 2017, p. 14) 

 

Os trabalhos de conservação (limpeza e desinfecção de superfícies), restauro de 

elementos, execução de nova cobertura para proteção dos mosaicos e consolidação de 

paredes foram desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar e duraram 

aproximadamente dois anos, sendo inaugurados em 2017 (Fig. 190-191). 
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Para acesso aos ambientes subterrâneos foi criada uma escada com estrutura em aço 

galvanizado, superfície em painéis de malha quadrada e iluminação em seu interior. 

Um dos ambientes subterrâneos da casa de Championnet I, que teria funcionado como 

uma cozinha, abriga vasos e recipientes de cerâmica encontrados nas escavações ao 

longo do tempo (Fig. 192-193). 

    

 

Fig. 192: Novo sistema de acesso aos 
ambientes subterrâneos da Casa de 

Championnet I. 
Fonte: (CICIRELLI et al, 2018, p. 251). 

Fig. 193: Ambiente subterrâneo da Casa de 
Championnet I onde teria funcionado uma cozinha. 

Fonte: <https://www.pompeiiinpictures.com/> 
Acesso 12 Set 2021. 

Fig. 191: Casa de Championnet I. Detalhe dos mosaicos 
pavimentais após o restauro. 

Fonte: (CICINELLI, 2017, p. 17) 

Fig. 190: Mosaicos em 
Championnet I após restauro. 

Fonte: 
<http://pompeiisites.org/comun
icati/championnet-e-casa-del-

marinaio/> Acesso 12 Set 2021. 

https://www.pompeiiinpictures.com/
http://pompeiisites.org/comunicati/championnet-e-casa-del-marinaio/
http://pompeiisites.org/comunicati/championnet-e-casa-del-marinaio/
http://pompeiisites.org/comunicati/championnet-e-casa-del-marinaio/
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De acordo com a equipe responsável, o projeto da nova cobertura para a proteção dos 

mosaicos pavimentais teve como princípios norteadores: distinguibilidade, 

reversibilidade, compatibilidade e mínima intervenção. A nova cobertura é constituída 

de uma ossatura de vigas e pilares de aço galvanizado, revestida horizontalmente 

externa e internamente com lastro de Corian® (12mm), escolhido em função do pouco 

peso, da linearidade da superfície e harmonização cromática. A cobertura, que possui 

calhas estreitas nas bordas, é articulada em três planos horizontais em diferentes 

alturas a fim de diferenciar o átrio dos quartos circundantes e do corredor (Fig. 194) 

(CICIRELLI et al, 2018, p. 252). 

 
Fig. 194: Vista a partir do alto da nova cobertura em três planos da Casa de Championnet I. A 

linha tracejada vermelha indica o local provável do fim do planalto. O desnível teria sido 
aproveitado para a construção de quartos subterrâneos e na parte superior, um jardim suspenso 

no centro do peristilo que não foi concluído. 
Fonte: <https://www.corian.uk/in-world-famous-pompeii-archeological-park-corian-r-exteriors-

superior> Acesso em 26 Nov 2020. 
 

Do ponto de vista histórico e tipológico, a intervenção privilegiou a característica da 

residência aberta para o exterior, com a visão panorâmica para a planície. Não foi 

proposta uma releitura da abertura do compluvium, o que demonstra a opção projetual 

predominante em favor do jogo de luz e sombra que induz o visitante à fruição 

paisagística (Fig. 195). 

https://www.corian.uk/in-world-famous-pompeii-archeological-park-corian-r-exteriors-superior
https://www.corian.uk/in-world-famous-pompeii-archeological-park-corian-r-exteriors-superior
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Fig. 195: Vista a partir do átrio da Casa de Championnet I. A nova cobertura não apresenta a 

abertura superior, comum nas casas urbanas e que indicaria o compluvium. Privilegiou-se a vista 
para a planície, inclusive removendo a vegetação arbustiva presente no jardim suspenso que 
além de comprometer as estruturas arqueológicas subjacentes, impedia a visão para o mar. 

Fonte: Acervo da autora, 2020. 
 

Numa comparação com os modelos de cobertura identificados no Progetto Pompei I 

Stralcio da década de 1980 e no estudo de Salassa (1999), percebe-se que a cobertura 

projetada para a Casa de Championnet I corresponde a abordagem com volumetria 

independente da interpretação filológica do edifício e do ponto de vista morfológico, a 

tipologia de cobertura plana. O projeto é inovador, entretanto, pela especificação 

técnica de novos materiais, leveza estrutural e seu resultado na integração 

paisagística. 

A intervenção responde satisfatoriamente às exigências técnicas para a proteção dos 

mosaicos e atende aos princípios pré-definidos de distinguibilidade, reversibilidade, 

compatibilidade de materiais e mínima intervenção. Além disso, destaca a paisagem do 

golfo de Nápoles, uma característica fundamental da implantação das residências 

deste setor. 

Essa identidade atribuída às casas do complexo Championnet - que teriam sido 

projetadas arquitetonicamente para a paisagem marítima através do deslocamento do 
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átrio fechado para o peristilo e do aproveitamento de espaços subterrâneos - foi 

possível por meio de estudos históricos e arqueológicos. Esse conhecimento permitiu 

uma análise crítica da equipe de arquitetura para a identificação dos valores 

predominantes e a elaboração da proposta de intervenção. Ao acentuar esse caráter 

identitário, a nova cobertura se põe a serviço da arqueologia (Fig. 196-197). 

    

 

Por outro lado, as características identitárias da Casa de Championnet I estão 

atreladas a uma evidência arqueológica ainda maior e mais complexa que é a “cidade 

arqueológica” de Pompéia. As relações estético ambientais definidas pela nova 

cobertura tem que ser analisadas a partir dessa natureza contextual urbana histórica. 

Nesse sentido, a leveza estrutural e a harmonização cromática entre a superfície da 

cobertura e as ruínas da cidade denotam a sensibilidade do projeto a tais questões. 

Entretanto, a inserção de novas estruturas altera inevitavelmente a preexistência 

arqueológica e mesmo com o uso de materiais convenientes ou de uma linguagem 

tênue deve-se abolir a falsa ideia de neutralidade. Em contrapartida, a atitude projetual 

Fig. 196: Vista da entrada da Casa de 
Championnet I. Não há obstáculos para o 
desfrute da paisagem com a nova 
intervenção. 

Fonte: Acervo da autora, 2020. 

Fig. 197: Vista da Casa de Championnet I a 
partir da basílica. A estrutura leve da nova 
cobertura permite a visualização da 
paisagem. 

Fonte: Acervo da autora, 2020. 
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deve ser equilibrada e não transformar os vestígios num pano de fundo. Como coloca 

Ranellucci (2009, p. 203) ao explanar sobre o caráter das novas estruturas de proteção 

em áreas arqueológicas: 

Afastada a ilusão de poder perseguir através de materiais oportunos uma leveza e 
uma neutralidade capazes de não comprometer a originalidade do objeto, 
permanece o dilema de quais deveriam ser as qualidades do invólucro. 
Em princípio se pode afirmar (...) que o edifício protetivo deve ter um caráter 
tal que não resulte como o protagonista, e nem "se intrometa" no caráter 
estrutural da ruína (RANELLUCCI, 2009, p. 203, Tradução e grifo da autora). 

Deste ponto de vista, o projeto da nova cobertura da Casa de Championnet I também 

alcança uma boa interface com o contexto arqueológico. Sua presença se afirma com 

uma linguagem própria e atual, mas não se sobressai na percepção do conjunto urbano 

(Fig. 198-199). 

 
Fig. 198: Vista externa da Casa de Championnet I a partir da Basílica. Pela linearidade e harmonia 

cromática, a cobertura se dilui na paisagem. 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 

 
Fig. 199: Vista de parte do conjunto urbano pompeano com a cobertura da Casa de Championnet 

I. Mínima intervenção e discricionaridade mantém a harmonização com a paisagem. 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 
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Massimo Osanna, enquanto Diretor Geral do Parque Arqueológico de Pompéia, ao se 

pronunciar sobre o projeto da cobertura da Casa de Championnet I, afirmou ser um 

modelo que “possa se tornar uma referência para as futuras coberturas do sítio” 

(OSANNA, 2017, pg. 15). Este é talvez um dos pontos mais delicados a se discutir, 

porque isoladamente a concepção formal da nova cobertura é satisfatória em relação 

ao contexto, mas sua replicação sucessiva terminaria por planificar a visão irregular do 

conjunto urbano arruinado. Além de colocar em risco o fascínio exercido entre o sítio e 

a paisagem (Fig. 200). 

 
Fig. 200: Vista geral de Pompéia. As ruínas com suas irregularidades terminariam planificadas 

com a replicação indiscriminada do modelo de cobertura proposto para a Casa de Championnet I. 
Fonte: <https://it.latuaitalia.ru/art/un-weekend-a-pompei-ed-ercolano/> Acesso em 02 Abr 2021. 

 

Na Itália, as cidades de Pompéia e Herculano são exemplos singulares de áreas 

arqueológicas, seja pela sua extensão, pelo estado de conservação, mas 

principalmente devido a interrupção repentina da sua atividade urbana em determinado 

momento histórico. Outras cidades do império romano ou do período republicano, como 

a cidade de Aquileia que será objeto do próximo estudo de caso, experimentaram fases 

de declínio ou estagnação, mas mantiveram uma função urbana mais contínua ao 

longo do tempo. Deste modo, abrigam estratificações dos mais variados períodos. No 

caso do complexo basilical de Aquileia, restos edilícios do século III convivem com 

construções do século XI e incorporam intervenções arquitetônicas contemporâneas. 

 

https://it.latuaitalia.ru/art/un-weekend-a-pompei-ed-ercolano/
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4.2.  Sala sul do batistério da basílica patriarcal de Aquileia, Udine 
(Reproposição volumétrica: abrigo) 

A antiga Aquileia, de 181 a. C., está localizada na província de Udine, região de Friuli-

Venezia Giulia. A área arqueológica da cidade e sua basílica patriarcal são declaradas 

Patrimônio Mundial pela UNESCO desde 1998 (Fig. 201). A primeira por constituir-se 

num exemplo completo de uma urbe romana primitiva no mundo mediterrâneo, a qual 

se encontra em grande parte intacta e não escavada, e a segunda pelo papel 

fundamental na propagação do Cristianismo na Europa central no início da Idade Média 

(UNESCO s/d). 

 

 
Fig. 201: Carta arqueológica elaborada por Luisa Bertacchi localizando os testemunhos materiais 
da antiga cidade romana de Aquileia. Dentre estruturas edilícias e de infraestrutura, destaca-se o 

complexo da basílica patriarcal (circulado em vermelho). 
Fonte: (AQUILEIA, 2010, p. 5). 
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Aquileia chegou a ter 200 mil habitantes e apenas a basílica cristã primitiva (de 

construção iniciada em 313 e reconstruções nos séculos V e XI)78 conseguiu resistir a 

um declínio total (Fig. 202). A cidade permaneceu em território austro-húngaro até 1918 

e foram os estudiosos austríacos que em 1893 trouxeram à tona pela primeira vez os 

pisos em mosaicos localizados ao lado do batistério da basílica (TORTELLI e 

FRASSONI, 2016). 

 
Fig. 202: Vista geral da área em torno do complexo da basílica patriarcal de Aquileia. 

Fonte: (AQUILEIA, 2010, p. 64) 
 

As indagações arqueológicas e arquitetônicas conduzidas em torno da basílica de 1893 

a 1897 foram acompanhadas por desenhos e levantamentos precisos que mais tarde, 

em 1906, foram publicados em Viena por Karl von Lanckoronski, príncipe que financiou 

os estudos. O livro “Der Dom von Aquileia” apresentava ilustrações e análises do 

monumento e num deles é possível visualizar dois salões que ladeavam o batistério. A 

pavimentação do salão norte estava em péssimo estado de conservação quando foi 

revelada ainda no século XIX, já os mosaicos do salão sul (ou “Südhalle” como 

denominado ao ser descoberto pelos pesquisadores austríacos) encontravam-se em 

bom estado (Fig. 203) (DE MUNARI, 2012). 

                                                            
78 A atual basílica teria sido construída no século XI sobre a basílica do século IV. A área do complexo 
basilical estaria ainda assentada sobre uma região comercial da antiga Aquileia. 
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Fig. 203: Plano geral da basílica de Aquileia constante no livro “Der Dom von Aquileia: sein Bau 
und seine Geschichte” de 1906. Indicados em vermelho, a área do batistério octogonal e ao lado, 

os vestígios dos salões com mosaicos. 
Fonte: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basilica_Akwileia.jpg> Acesso em 16 Set 2021. 

 

Outras pesquisas arqueológicas foram conduzidas no complexo basilical durante o 

século XX, revelando um conjunto arquitetônico extensamente estratificado e de difícil 

datação, com sobreposições e reconstruções de ambientes. No tocante às salas ao 

lado do batistério, sua construção se encaixa no longo processo de transformação 

Sala Norte Sala Sul 

Batistério 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basilica_Akwileia.jpg
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monumental do complexo que teve à frente o bispo Cromazio (388-408 d.C). O piso em 

mosaico da sala sul é composto por três seções, sendo a seção central constituída por 

octógonos com desenhos de animais. Os motivos decorativos utilizados são referentes 

a uma tradição amplamente testificada para a cidade no período, sendo possível 

encontrar exemplos comparativos na decoração da basílica do Monastério (NOVELLO, 

2010, p. 40-45). 

Embora descoberto no século XIX, o piso em mosaico da sala sul só foi exposto ao 

público em 2011, com a conclusão de uma das etapas previstas para o agenciamento 

dos espaços circundantes da basílica. Desde 2000 com a retomada das escavações e 

2003, com a realização de um concurso internacional vencido pelo escritório dos 

arquitetos italianos Giovanni Tortelli e Roberto Frassoni, diversas áreas do complexo 

foram objeto de intervenções79 (Fig. 204). 

 
Fig. 204: Planta geral do complexo da basílica, sendo: 1) Sala Sul; 2) batistério; 3) Praça 

Patriarcato; 4) Praça Capitolo (quadripórtico); 5) campanário; 6) basílica. 
Fonte: <https://divisare.com/projects/266833-gtrf-tortelli-frassoni-architetti-associati-

orsenigo_chemollo-aula-di-cromazio-e-piazze-della-basilica-di-aquileia> Acesso em 29 Abr 2021. 

                                                            
79 O agenciamento da praça Capitolo foi a primeira etapa concluída (2006-2009) e a musealização da 
domus e do palácio episcopal, a última (2017). Além destas, foram realizadas intervenções também no 
campanário e no salão teodoriano (CODELUPPI, 2018). 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

https://divisare.com/projects/266833-gtrf-tortelli-frassoni-architetti-associati-orsenigo_chemollo-aula-di-cromazio-e-piazze-della-basilica-di-aquileia
https://divisare.com/projects/266833-gtrf-tortelli-frassoni-architetti-associati-orsenigo_chemollo-aula-di-cromazio-e-piazze-della-basilica-di-aquileia
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O projeto de restauração do piso e musealização da sala sul do batistério foi concluído 

em conjunto com a sistematização da praça Patriarcato. Segundo os autores, o fio 

condutor do projeto foi “a consideração máxima das presenças arqueológicas como um 

princípio ordenador geral” (TORTELLI, 2010). O projeto foi vencedor de diversos 

prêmios, dentre os quais, em 2015, o “Europa Nostra Awards” e o ”Premmio speciale 

per Progetto di commitenza pubblica” da Triennale di Milano Architettura. 

No caso da praça Patriarcato, os vestígios descobertos em diversas escavações ao 

longo do século XX seriam referentes a um antigo edifício público romano (de fins do 

século III e início do IV) que teria funcionado como armazém de gêneros alimentícios. 

Seu interior seria dividido em vários depósitos sustentados por pilares80 (Fig. 205-206) 

(BERTACCHI, 1982, p. 344). 

Apesar das pesquisas arqueológicas revelarem as dimensões e o provável desenho do 

antigo edifício, seus restos materiais já estavam bastante alterados. 

    

 
 
 
 

                                                            
80 O historiador e arqueólogo italiano Giovanni Brusin promoveu escavações na área da praça 
Patriarcato nos anos 1930, quando definiu a extensão norte-sul de um grande edifício romano no local. 
Depois de quatro investigações subsequentes (entre 1955 e 1961) o arqueólogo conseguiu definir 
também as dimensões do edifício no sentido leste-oeste, estabelecendo assim, o tamanho e o tipo da 
construção (BERTACCHI, 1982, p. 344). 

Fig. 205: Planta elaborada a partir das 
pesquisas arqueológicas conduzidas por 
Giovanni Brusin durante o século XX na 
área da praça Patriarcato. O arqueólogo 
definiu as dimensões do grande edifício 
construído em fins do século III, o qual teria 
funcionado como um armazém de gêneros 
alimentícios. 
Fonte: (BERTACCHI, 1982, p. 346). 

Fig. 206: Vista de novas escavações na área 
do antigo armazém na praça Patriarcato, 
comprovando as hipóteses levantadas por 
Giovanni Brusin no século XX. 
Fonte: (AQUILEIA, 2010, p. 53). 
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Diante desta evidência, os arquitetos propuseram a recuperação do desenho em planta 

de parte dos antigos armazéns na praça Patriarcato. Seus limites foram marcados com 

faixas de calcário branco e o interior preenchido com grama. (Fig. 207-208). 

 
Fig. 207: Vista aérea de todo o complexo basilical. A seta vermelha indica a região da praça 

Patriarcato que sugere (através da pavimentação) o desenho do antigo armazém do século III. 
Fonte: <https://www.aertetto.it/focus/basilica-santa-maria-assunta-aquileia-ud/#gref> Acesso em 

17 Set 2021. 
 

 
Fig. 208: Vista da praça Patriarcato após a intervenção do escritório GTRF Architetti Associati. 

Detalhe da pavimentação em calcário demarcando o limite e pilares de parte do antigo armazém. 
Fonte: Erro! A referência de hiperlink não é válida. em 16 Set 2021. 

https://www.aertetto.it/focus/basilica-santa-maria-assunta-aquileia-ud/#gref
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Esta mesma ideia havia sido utilizada para ressaltar o antigo pórtico de quatro lados 

revelado nas pesquisas arqueológicas da Praça Capitolo, localizada do outro lado do 

batistério e finalizada em 2009 (Fig. 209-210) (TORTELLI, 2010). 

    

 

Na praça Patriarcato, havia uma dificuldade concreta na revelação material dos 

vestígios do antigo armazém, tanto pela sua incompletude e fragmentação, quanto pela 

sua localização numa cota inferior. Assim, a resposta projetual dos arquitetos 

demonstra como pode ser comunicada uma preexistência arqueológica, sem se apoiar 

essencialmente na sua materialidade. A alusão a antiga construção apenas no nível 

pavimental é limpa, didática e não prejudica a apreensão do conjunto da basílica. 

Esta atitude responde ao que foi observado ao longo da tese sobre a necessidade de 

avaliação criteriosa de apresentação dos vestígios, quando estes não possuem mais 

uma mensagem perceptível em termos de ordenação do espaço. Nesses casos, 

recomenda-se lançar mão de outros recursos de exibição que além de não se 

configurarem em intervenções forçadas de restos sem sentido, possam ter um 

resultado mais harmônico com o contexto. Como argumenta Manacorda (2007, p. 83): 

Onde um sítio arqueológico apresenta restos estruturais em condições tais 
que o próprio arqueólogo tem dificuldade em perceber sua forma e função, 
esses restos talvez fossem mais bem representados na documentação da 
escavação, desaparecendo fisicamente e reaparecendo interpretados na 
análise de sequência. (...) A escolha nesses casos é uma grande 
responsabilidade, que o arqueólogo deve saber assumir, embora possivelmente 
não sozinho (MANACORDA, 2007, p. 83, Tradução e grifo da autora). 

Fig. 209: Indicação do provável desenho do 
antigo quadripórtico na Praça Capitolo. 
Fonte: <https://divisare.com/projects/266833-
gtrf-tortelli-frassoni-architetti-associati-
orsenigo_chemollo-aula-di-cromazio-e-
piazze-della-basilica-di-aquileia> Acesso em 
29 Abr 2021. 

Fig. 210: Vista da Praça Capitolo após 
intervenção. A pavimentação ressalta o 
desenho do antigo quadripórtico. 
Fonte: <http://www.gtrf.it/gtrf-selezione-
2004-2011-aquileia-ud-complesso-
monumentale-della-basilica-
patriarcale.html> Acesso em 29 Abr 2021. 

https://divisare.com/projects/266833-gtrf-tortelli-frassoni-architetti-associati-orsenigo_chemollo-aula-di-cromazio-e-piazze-della-basilica-di-aquileia
https://divisare.com/projects/266833-gtrf-tortelli-frassoni-architetti-associati-orsenigo_chemollo-aula-di-cromazio-e-piazze-della-basilica-di-aquileia
https://divisare.com/projects/266833-gtrf-tortelli-frassoni-architetti-associati-orsenigo_chemollo-aula-di-cromazio-e-piazze-della-basilica-di-aquileia
https://divisare.com/projects/266833-gtrf-tortelli-frassoni-architetti-associati-orsenigo_chemollo-aula-di-cromazio-e-piazze-della-basilica-di-aquileia
http://www.gtrf.it/gtrf-selezione-2004-2011-aquileia-ud-complesso-monumentale-della-basilica-patriarcale.html
http://www.gtrf.it/gtrf-selezione-2004-2011-aquileia-ud-complesso-monumentale-della-basilica-patriarcale.html
http://www.gtrf.it/gtrf-selezione-2004-2011-aquileia-ud-complesso-monumentale-della-basilica-patriarcale.html
http://www.gtrf.it/gtrf-selezione-2004-2011-aquileia-ud-complesso-monumentale-della-basilica-patriarcale.html
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A sugestão de antigos espaços descobertos em pesquisas arqueológicas através da 

marcação no piso (ou no teto, como no caso do Museu Galo-Romano projetado por 

Jean Nouvel na França) é uma estratégia projetual auxiliar na comunicação dos 

achados. Porém, se utilizada sozinha, dificilmente cumpre seu papel didático. É 

necessária, portanto, a existência de dispositivos e materiais informativos que 

expliquem a diferenciação de pisos, cores etc. Isto mostra a importância da 

interdisciplinaridade nos projetos de apresentação de áreas arqueológicas. 

Para a musealização da sala sul, a equipe destaca que havia um problema mais 

desafiador no tocante à relação entre a conservação arqueológica e o contexto urbano, 

principalmente porque o complexo monumental possuía uma imagem fortemente 

consolidada. Por esse motivo, os arquitetos optaram pela construção de uma estrutura 

que “permite a conservação e fruição dos importantes restos pavimentais do IV século, 

sem se impor ao contexto”. Segundo os arquitetos, trata-se de uma linguagem 

contemporânea que se expressa de forma discreta no exterior, em virtude do volume 

de geometria essencial feito com tijolos e pedras fixados com argamassa de cal (Fig. 

211-212) (TORTELLI, 2010). 

 
Fig. 211: Complexo da basílica de Aquileia. Em primeiro plano, o novo volume projetado por 

GTRF Architetti Associati para abrigar os mosaicos descobertos na sala sul do batistério. 
Fonte: <http://www.gtrf.it/gtrf-selezione-2004-2011-aquileia-ud-complesso-monumentale-della-

basilica-patriarcale.html> Acesso em 29 Abr 2021. 
 

http://www.gtrf.it/gtrf-selezione-2004-2011-aquileia-ud-complesso-monumentale-della-basilica-patriarcale.html
http://www.gtrf.it/gtrf-selezione-2004-2011-aquileia-ud-complesso-monumentale-della-basilica-patriarcale.html
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Fig. 212: Vista do novo volume projetado para a sala sul, com detalhe do friso que delimita a base 

da alvenaria antiga daquela projetada. 
Fonte: <https://www.archilovers.com/projects/135834/musealizzazione-del-complesso-

archeologico-di-aquileia.html> Acesso em 17 Set 2021. 
 

O novo volume retangular possui acabamento em pedras de tonalidade muito próxima 

àquelas empregadas na construção do batistério e da basílica, algumas inclusive 

recuperadas das escavações. Apesar da geometria essencial e limpa, que marcaria 

uma atitude contemporânea segundo os autores, o anexo é primordialmente um 

edifício mimético. De certa forma, faz alusão aos limites do espaço antigo. Isto porque 

de um lado, como mostra a figura 212, o edifício está assentado exatamente sobre a 

antiga alvenaria, mas do outro, encerra seus limites e insinua a continuação das 

paredes laterais com a fragmentação e quebra das pedras que as compõem (Fig. 213). 

Para se ter acesso ao salão, foi feita a reabertura de uma porta original do batistério, a 

qual foi vedada no século XIX. A partir desta entrada, os visitantes se posicionam numa 

plataforma elevada (em ferro e pedra) de onde têm a visão de todo o espaço. Outras 

duas plataformas foram colocadas nas extremidades da sala para abrigar sepulturas da 

Idade Média, período em que a área foi usada como cemitério (Fig. 214-215). 

 

https://www.archilovers.com/projects/135834/musealizzazione-del-complesso-archeologico-di-aquileia.html
https://www.archilovers.com/projects/135834/musealizzazione-del-complesso-archeologico-di-aquileia.html
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Fig. 213: Vista da fachada próxima à entrada da basílica. Detalhe para a parede cega que encerra 

o novo espaço, mas que sugere, com a fragmentação das pedras, a continuação do volume 
original em direção ao nártex da basílica. Detalhe também da grande janela em vidro que 

comunica o espaço com a área externa. 
Fonte: (CODELUPPI, 2018, p. 34). 

 

 
Fig. 214: Corte passando pelo batistério, de onde é feito o acesso para o volume projetado 
através de uma antiga porta (em amarelo) que se encontrava vedada desde o século XIX. 

Fonte: <https://divisare.com/projects/266833-gtrf-tortelli-frassoni-architetti-associati-
orsenigo_chemollo-aula-di-cromazio-e-piazze-della-basilica-di-aquileia> Acesso em 17 Set 2021. 

 

https://divisare.com/projects/266833-gtrf-tortelli-frassoni-architetti-associati-orsenigo_chemollo-aula-di-cromazio-e-piazze-della-basilica-di-aquileia
https://divisare.com/projects/266833-gtrf-tortelli-frassoni-architetti-associati-orsenigo_chemollo-aula-di-cromazio-e-piazze-della-basilica-di-aquileia
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Fig. 215: Vista do interior da sala sul após a intervenção. Pelo lado direito vê-se a porta de acesso 

ao espaço, que se dá pelo batistério. Foi projetada uma plataforma em ferro e pedra de onde os 
visitantes observam os mosaicos. Em frente, outra plataforma apoia os sarcófogos expostos. 

Fonte: <https://divisare.com/projects/266833-gtrf-tortelli-frassoni-architetti-associati-
orsenigo_chemollo-aula-di-cromazio-e-piazze-della-basilica-di-aquileia> Acesso em 29 Abr 2021. 

 

A opção de fruição por meio de um único local no interior do espaço não prejudica a 

visualização do piso artístico, seja na sua totalidade ou em pequenos pontos. Isto 

porque a grande abertura retangular projetada em uma das fachadas laterais permite 

que o visitante observe com maior proximidade a área de mosaicos que fica mais 

distante da porta de acesso. Além disso, o projeto de iluminação com foco exclusivo no 

pavimento e nas sepulturas facilita a apreensão de detalhes. Esta decisão evitou o uso 

de passarelas sobre o piso (Fig. 216). 

De acordo com os autores do projeto, no interior da sala foi proposto o uso de metal 

pintado a pó nas paredes e tetos, com o objetivo de anular a percepção geométrica do 

espaço e direcionar todo o foco para os mosaicos remanescentes (TORTELLI e 

FRASSONI, 2016) (Fig. 217). Os arquitetos usaram solução similar na musealização da 

Domus dell’Ortaglia, em Brescia (exemplificada no terceiro capítulo desta tese), onde o 

uso de cores escuras nos limites do abrigo ressalta os vestígios de paredes e pisos da 

antiga residência romana. 

 

https://divisare.com/projects/266833-gtrf-tortelli-frassoni-architetti-associati-orsenigo_chemollo-aula-di-cromazio-e-piazze-della-basilica-di-aquileia
https://divisare.com/projects/266833-gtrf-tortelli-frassoni-architetti-associati-orsenigo_chemollo-aula-di-cromazio-e-piazze-della-basilica-di-aquileia
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A atitude que privilegia o valor artístico dos mosaicos em detrimento da relação 

funcional do ambiente que o abriga com todo o complexo arquitetônico da basílica é a 

tônica que define a intervenção na sala sul. Quando se anula a percepção espacial da 

sala (com a utilização do mesmo material nas paredes e no teto), o ambiente se torna 

um receptáculo de objetos de arte sem comunicar seus aspectos funcionais pretéritos. 

Certamente a leitura arqueológica nesse caso privilegiou os mosaicos como portadores 

de uma história particular a ser contada, inclusive com associações a outros mosaicos 

da mesma época encontrados na cidade. 

Fig. 216: Vista da abertura retangular em 
uma das fachadas laterais da sala sul. A 
partir dela é possível visualizar todo o 
espaço. 
Fonte: 
<https://divisare.com/projects/266833-gtrf-
tortelli-frassoni-architetti-associati-
orsenigo_chemollo-aula-di-cromazio-e-
piazze-della-basilica-di-aquileia> Acesso em 
29 Abr 2021. 

Fig. 217: Vista interna da sala sul. O tipo de 
acabamento nas paredes e tetos favorece a 
atenção para os mosaicos e sepulturas. 
Fonte: 
<https://divisare.com/projects/266833-gtrf-
tortelli-frassoni-architetti-associati-
orsenigo_chemollo-aula-di-cromazio-e-
piazze-della-basilica-di-aquileia> Acesso em 
29 Abr 2021. 

https://divisare.com/projects/266833-gtrf-tortelli-frassoni-architetti-associati-orsenigo_chemollo-aula-di-cromazio-e-piazze-della-basilica-di-aquileia
https://divisare.com/projects/266833-gtrf-tortelli-frassoni-architetti-associati-orsenigo_chemollo-aula-di-cromazio-e-piazze-della-basilica-di-aquileia
https://divisare.com/projects/266833-gtrf-tortelli-frassoni-architetti-associati-orsenigo_chemollo-aula-di-cromazio-e-piazze-della-basilica-di-aquileia
https://divisare.com/projects/266833-gtrf-tortelli-frassoni-architetti-associati-orsenigo_chemollo-aula-di-cromazio-e-piazze-della-basilica-di-aquileia
https://divisare.com/projects/266833-gtrf-tortelli-frassoni-architetti-associati-orsenigo_chemollo-aula-di-cromazio-e-piazze-della-basilica-di-aquileia
https://divisare.com/projects/266833-gtrf-tortelli-frassoni-architetti-associati-orsenigo_chemollo-aula-di-cromazio-e-piazze-della-basilica-di-aquileia
https://divisare.com/projects/266833-gtrf-tortelli-frassoni-architetti-associati-orsenigo_chemollo-aula-di-cromazio-e-piazze-della-basilica-di-aquileia
https://divisare.com/projects/266833-gtrf-tortelli-frassoni-architetti-associati-orsenigo_chemollo-aula-di-cromazio-e-piazze-della-basilica-di-aquileia


Intervenções arquitetônicas de proteção e apresentação de áreas arqueológicas: 
um olhar sobre a experiência italiana                                                                                               Tatiana Costa 
 
 

226 
 

Sobre este assunto, Carandini (2000, p. 15-16) ressalta que os problemas a serem 

enfrentados pela disciplina arqueológica ao entrar em contato com remanescentes 

edilícios podem ser abordados a partir de diferentes perspectivas. Cada uma privilegia 

um aspecto em detrimento de outro, seja do ponto de vista da decoração arquitetônica, 

das técnicas construtivas, da estratigrafia ou da lógica estrutural. Todas são válidas e 

respeitáveis. Mas segundo o arqueólogo, “somente considerando todas essas 

perspectivas juntas, sem considerar aquela em que se é mais experiente como a mais 

importante, podemos esperar aproximar-nos da verdade de um monumento” 

(CARANDINI, 2000, p. 15-16). Logicamente há limitações da própria disciplina 

arqueológica para alcançar esse lugar ideal. 

Podem ser considerados ao menos dois obstáculos nesse sentido: a adoção ainda não 

disseminada da arqueologia da arquitetura, mesmo na Itália, como foi colocado no 

primeiro capítulo e a tradicional aproximação entre arqueólogos e historiadores de arte, 

como ressaltado por Carandini (2000, p. 15-16), a qual impede uma leitura combinada 

de todos os aspectos dos edifícios e não somente o histórico-artístico. 

Levando-se em consideração que a leitura arqueológica possível na sala sul foi 

pautada no valor artístico dos mosaicos e que não foram obtidas inferências suficientes 

sobre a função do ambiente81, as quais poderiam ter sido incorporadas ao projeto, 

pode-se afirmar que o projeto arquitetônico responde satisfatoriamente à narrativa que 

foi construída sobre a materialidade arqueológica revelada. 

De modo geral, o projeto arquitetônico nasce da preexistência arqueológica e busca a 

sua valorização, mas não cria com ela uma relação fetichista. Isto é percebido quando 

se reutiliza a base remanescente das paredes como suporte para o novo abrigo, 

recuperando sua função estrutural e tridimensionalidade ou quando se retira do local de 

origem parte de um mosaico pavimental e o expõe na parede. 

Nesse caso, trata-se de um piso em mosaico com a imagem de um pavão que foi 

evidenciado no nártex que conecta o salão sul a basílica ainda durante as escavações 

austríacas, tendo permanecido no local (AQUILEIA, 2010, p. 42). Novamente trazido à 

luz nos anos 2000, o “mosaico com pavão” foi removido em 2009, complementado e 

                                                            
81 A redescoberta do piso levou a equipe à decisão de não avançar com a escavação de outras 
camadas, caso contrário, os mosaicos seriam danificados. Também segundo Lonardo (2017), a função 
exata do ambiente não ficou clara, embora sua utilização esteja associada a necessidades litúrgicas. 
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remontado em uma das paredes da sala sul com base na documentação gráfica feita 

no século XIX (Fig. 218-219) (MANACORDA, 2015, p. 161). 

 
Fig. 218: Imagem de parte do piso em mosaico com o desenho de um pavão durante sua remoção 

da área do nártex da basílica, local onde foi evidenciado. 
Fonte: (AQUILEIA, 2010, p. 42) 

 

 
Fig. 219: Interior da sala sul com as sepulturas sobre plataforma e o mosaico do pavão exposto 
na parede. Detalhe para a área que foi complementada com base nos desenhos do século XIX. 

Fonte: <https://divisare.com/projects/266833-gtrf-tortelli-frassoni-architetti-associati-
orsenigo_chemollo-aula-di-cromazio-e-piazze-della-basilica-di-aquileia> Acesso em 29 Abr 2021. 

 

Deste modo confirma-se a leitura arqueológica e a resposta projetual arquitetônica em 

primazia do valor artístico dos elementos arqueológicos. O exemplo demonstra uma 

possibilidade, dentre múltiplas existentes, de interpretação dos restos arqueológicos. 

Naquilo que seria segundo Ricci (2006, p. 146), um trabalho de equivalência 

presumida, que não pode comunicar todos os significados possíveis, mas que 

permanece aberto e passível a outras diversas traduções dos restos-contextos 

arqueológicos. 

https://divisare.com/projects/266833-gtrf-tortelli-frassoni-architetti-associati-orsenigo_chemollo-aula-di-cromazio-e-piazze-della-basilica-di-aquileia
https://divisare.com/projects/266833-gtrf-tortelli-frassoni-architetti-associati-orsenigo_chemollo-aula-di-cromazio-e-piazze-della-basilica-di-aquileia
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4.3. Área arqueológica da basílica San Paolo fuori le mura, Roma 
(Reproposição volumétrica: cripta) 

Neste exemplo de intervenção do tipo cripta é o discurso arqueológico coeso em torno 

do valor imaterial dos bens revelados na escavação o que conduz o projeto 

arquitetônico de exposição da área arqueológica. Trata-se da Basílica de San Paolo 

fuori le Mura, em Roma, localizada entre a Via Ostiense e o Rio Tibre. A Basílica foi 

edificada sobre a sepultura do apóstolo Paolo e reconstruída após um incêndio ocorrido 

em 1823. 

Com o intuito de construir um espaço com maior infraestrutura turística para 

acolhimento dos fiéis e peregrinos na área externa da Basílica, o Museu do Vaticano 

executou em 2007 algumas sondagens arqueológicas preventivas no local onde se 

assentava o horto da abadia (Fig. 220). 

 
Fig. 220: Vista aérea da área da Basílica Papal de San Paolo fuori le Mura. Em vermelho, os limites 

da área onde se procederam as escavações e onde hoje se encontra o espaço expositivo. Ao 
fundo o Rio Tibre. 

Fonte: (CIRULLI e MONESI, 2019, p. 18). 
 

Estruturas descobertas nas sondagens iniciais (Fig. 221) fizeram com que a pesquisa 

arqueológica se intensificasse e se prolongasse até o ano de 2009, em conjunto com o 

Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. Com a conclusão das escavações, foram 

recuperados alguns testemunhos do medievo em Roma. A maioria, atribuídos a uma 

sequência de assentamentos que configuraria uma vila fortificada pelo Papa Giovanni 

VIII (872-882), chamada de Johannipolis (“A cidade de Giovanni”). 
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Fig. 221: Vista da área durante a pesquisa arqueológica. Detalhe da parede longitudinal da 

Basílica em cota mais alta na lateral direita. 
Fonte: <https://www.piac.it/progetti-congressi/scavi-musei/scavo-a-san-paolo-e-allestimento/> 

Acesso em 11 de Nov 2020. 
 

Com o auxílio de fontes literárias, a história destes assentamentos pôde ser recontada 

e musealizada, incluindo a exposição de vestígios descobertos desde o final do século 

V até o século X, dentre os quais: fragmentos edilícios de um mosteiro, restos de 

habitações para indigentes, parte de uma torre campanária, bacias para a mistura de 

argamassas e as bases construtivas de um pórtico monumental que desenvolveria a 

função de proteção e acolhimento dos peregrinos. 

Da construção mais antiga na área de escavação (Fig. 222-223 (A)), foi identificado 

apenas uma parte angular, mais à nordeste (em direção à via Ostiense) cujas 

características da alvenaria de tijolo e os materiais presentes nas camadas 

arqueológicas levaram a uma cronologia entre o final do século V e início do século VI. 

Esta estrutura foi atribuída a remanescentes das "casas para os pobres", uma iniciativa 

promovida pelo Papa Simmaco (498-514) perto da Basílica de San Paolo e que o 

próprio Papa também havia organizado nos santuários de San Pietro e San Lorenzo 

(SPERA, 2019, p. 20). 

 

https://www.piac.it/progetti-congressi/scavi-musei/scavo-a-san-paolo-e-allestimento/
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Fig. 222: Vista superior da área escavada e dos vestígios construtivos encontrados. A) “Casas 

para os pobres” - séc. V-VI; B) Sala do mosteiro de San Paolo - séc. VIII; C) Pórtico para facilitar o 
acesso ao santuário - séc. VIII; D) Fragmentos de intervenções pelo Papa Adriano I - segunda 

metade do séc. VIII. 
Fonte: (SPERA, 2019, p. 30). 

 

 
Fig. 223: Esquema em planta baixa contendo os fragmentos edilícios identificados na pesquisa 

arqueológica e sua provável data de construção. A) “Casas para os pobres” - séc. V-VI; B) Sala do 
mosteiro de San Paolo - séc. VIII; C) Pórtico para facilitar o acesso ao santuário - séc. VIII; D) 

Fragmentos de intervenções pelo Papa Adriano I - segunda metade do séc. VIII. 
Fonte: (SPERA, 2019, p. 30). 

 

Segundo Spera e Utro (2018, p. 2), é justamente na metade do século V (ainda sob o 

pontificado de Leone Magno) que o tema da caridade é colocado como uma das 

características identitárias da comunidade Cristã e a Igreja de Roma assume mais 

diretamente o encargo da assistência aos marginais.  

Outra descoberta atribuída a este momento histórico foi um tubo de chumbo embutido 

em uma parede (Fig. 224-225), com a inscrição “PE (r) T (inentia) S (an) C (t) I PAULI” 

C 

D 

B 

A 
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que significaria “pertinenza di San Paolo”, seguida de uma cruz. Tal vestígio levou a 

equipe a concluir que havia certa infraestrutura para o acolhimento dos pobres, 

inclusive um canal de abastecimento de água. 

 

 
Fig. 224: Detalhe da tubulação em chumbo com a inscrição “PE (r) T (inentia) S (an) C (t) I PAVLI”. 

Fonte: (SPERA, 2019, p. 21). 
 

 
Fig. 225: Detalhe do agenciamento do tubo de chumbo encontrado durante a pesquisa 

arqueológica na exposição atual. 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 

 

Não foram identificados outros vestígios desse período na área, o que foi justificado 

pelos pesquisadores em função das frequentes inundações do Rio Tibre. 
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Outra estrutura encontrada, equivalente aos alicerces de uma grande sala de 10 x 14m 

(Fig. 222-223 (B)), foi atribuída a um ambiente de serviço do mosteiro de San Paolo 

(masculino), da primeira metade do século VIII, o qual deveria ser a unificação pelo 

Papa Gregorio II (715-731) de dois mosteiros mais antigos: o de Santo Stefano 

(feminino) e o de San Cesario (masculino). No interior desta sala (Fig. 226-227) foi 

revelado um pequeno poço de coleta de água que reaproveitava como bocal na parte 

superior um vaso da época imperial (séc. I d. C.). As demais instalações deste grande 

mosteiro se estenderiam para além da área pesquisada, em direção à Via Ostiense e à 

própria Abadia. 

 
Fig. 226: Vista a partir do alto da provável sala do mosteiro de San Paolo, do século VIII. Detalhe 

do orifício circular atribuído a um poço de água. 
Fonte: (SPERA, 2019, p. 23). 

 

 
Fig. 227: Detalhe do vaso da época imperial utilizado como bocal do poço de água localizado no 

interior do ambiente de serviço do provável mosteiro de San Paolo. 
Fonte: (SPERA, 2019, p. 23). 
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Talvez a descoberta de maior relevância durante a pesquisa arqueológica foi a base de 

um antigo pórtico que tinha a função de proteger e acolher os peregrinos (Fig. 222-223 

(C)). Trata-se de um pórtico com colunas que facilitava o acesso ao santuário paulino e 

se estendia por mais de dois quilômetros a partir da Porta Ostiense da Muralha 

Aureliana, acompanhando o leito do Rio Tibre, até próximo ao quadripórtico da igreja 

(Fig. 222). 

 
Fig. 228: Reconstrução da área em torno da Basílica no século VI, com o pórtico de mais de 2km 
de extensão (tracejado vermelho, à esquerda) cuja parte revelada nas pesquisas arqueológicas 

estaria localizada mais próxima ao quadripórtico da Basílica. Desenho de Fabiana Benetti. 
Fonte: (SPERA e UTRO, 2018, p. 3). 

 

Esta estrutura monumental foi descrita por Procopio de Cesarea durante a guerra 

greco-gótica (“A quatorze estádios de distância das muralhas de Roma está o templo 

do Apóstolo Paulo... Lá não se encontra nenhuma fortificação, mas um pórtico que vai 

da cidade ao templo”) e restaurada pelo Papa Adriano I82 (772-795) (SPERA, 2019, p. 

24). Foram identificados dois tipos de acabamentos construtivos que permitiram 

distinguir uma parte edificada na metade do séc. VIII e outra da segunda metade do 

séc. VIII (Fig. 229). 

 

                                                            
82 Este Papa também foi responsável pela edificação de alguns vestígios encontrados entre o mosteiro e 
o pórtico. 
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Fig. 229: Base do pórtico durante as escavações. À esquerda, onde se vê parte da base das 

colunas, seriam vestígios da segunda metade do séc. VIII e à direita, vestígios da metade do séc. 
VIII provavelmente quartos residenciais. 

Fonte: Foto da autora a partir de painel expositivo no local (2020). 
 

Outros vestígios edilícios encontrados entre os restos do mosteiro e do pórtico foram 

atribuídos a intervenções desenvolvidas pelo Papa Adriano I (772-795) em San Paolo 

(Fig. 222-223 (D)). São fragmentos de construções anexas a basílica que se abriam 

para um pórtico com pilastras (o qual ampliava a disponibilidade de espaços cobertos 

para os frequentadores do santuário) e incluíam um pequeno campanário que seria o 

único exemplar do alto medievo, conservado em Roma (Fig. 230-231). 

A associação dos restos a esta época se deu em virtude da análise da técnica 

construtiva empregada (tijolos reutilizados) e da descoberta de fragmentos cerâmicos 

nos estratos associados, sobretudo de parte de uma telha com carimbo deste Papa 

(Fig. 232). Segundo Spera (2019, p. 26), o Papa Adriano I promovia canteiros de obras 

com a demolição de edifícios antigos e reciclagem de materiais de construção (Fig. 

233), a exemplo da restauração do pórtico do Vaticano, onde foram utilizados cerca de 

doze mil blocos oriundos de barragens do Rio Tibre, desmanteladas sob ordens do 

pontífice. 
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Fig. 230: Reconstrução figurativa da área edificada pelo Papa Adriano I no final do séc. VIII. Nota-
se (tracejado em vermelho) o pórtico com pilastras e o pequeno campanário. Do lado esquerdo, o 
pórtico com colunas que deveria se estender até à Porta da Muralha Aureliana e do lado direito, o 

antigo monastério. Desenho de Fabiana Benetti. 
Fonte: Foto da autora de painel expositivo da área arqueológica (2020). 

 

    

 
 

 
 
 

Fig. 231: Detalhe da técnica construtiva com tijolos de 
reuso nos fragmentos edilícios atribuídos às 

intervenções do Papa Adriano I em San Paolo. 
Fonte: (SPERA, 2019, p. 25). 

Fig. 232: Parte de telha cerâmica 
com a marca do Papa Adriano I. 

Fonte: (SPERA, 2019, p. 25). 
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Fig. 233: Restos construtivos atribuídos às intervenções do Papa Adriano I em San Paolo. 

Fonte: (SPERA e UTRO, 2018, p. 1). 
 

O traçado geral dos edifícios identificados na pesquisa arqueológica (o mosteiro, o 

pórtico e os anexos da Basílica) permitia a constituição de uma grande área central ao 

ar livre. Foi documentado o uso intensivo desta área como canteiro de obra, inclusive 

para a construção dos próprios edifícios. Como sinais destas atividades estão algumas 

bacias de mistura da argamassa, como fossas circulares no solo, e a presença de 

mármores fragmentários espalhados no local, incluindo dois fustes de coluna 

abandonados no solo com vestígios de martelagem que podem referir-se ao ciclo de 

processamento da cal, comumente obtido pela queima de mármore (Fig. 234). 

De acordo com a pesquisa desenvolvida pela equipe, o uso desta área como canteiro 

de obras se deu por todo o medievo até a fase de reconstrução do monastério no 
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século XV, período ao qual é atribuída a “fossa” em calcário recuperada durante a 

escavação (Fig. 235). 

 
Fig. 234: Vista geral da área arqueológica musealizada. Detalhe dos fustes de colunas 

encontrados durante a pesquisa, cuja utilização se daria no processamento da cal. 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 

 

 
Fig. 235: Fossa onde se fazia o cozimento do mármore para obtenção da cal, implantada durante 

a reconstrução do monastério na primeira metade do século XV. Detalhe do espelho utilizado 
como recurso museográfico no projeto. 

Fonte: Acervo da autora, 2020. 
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Já entre o final do século XI e a primeira metade do XV, a história deste sítio alternou 

fases de destruição e abandono a novas formas de ocupação, prevalentemente do tipo 

rural (cultivo e criação). Em 1427 o mosteiro beneditino é refundado e o monastério é 

reconstruído definitivamente entre a basílica e a Via Ostiense. Desde essa época, a 

área estudada foi destinada ao horto dos monges e assim se configurava até o início 

das pesquisas arqueológicas, com muros de divisa, locais de cultivo, árvores e um 

vinhedo. 

A exposição dos achados arqueológicos fruto destas pesquisas contou com uma 

diversidade de instituições e profissionais que desenvolveram um trabalho 

interdisciplinar. Dentre estas, a Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del 

Paesaggio - “Sapienza” Università di Roma e o Istituto Superiore per la Conservazione 

e il Restauro83. 

A inauguração do agenciamento da área arqueológica se deu em junho de 2018, após 

atividades de recuperação e conservação dos artefatos e estudos para o 

monitoramento climático do local (Fig. 236). 

O acesso a área arqueológica subterrânea é feito através de uma passarela coberta 

que acompanha uma das laterais do novo edifício de serviços, cuja construção motivou 

o desenvolvimento das pesquisas arqueológicas. Este prédio abriga uma loja de 

souvenirs, uma livraria e uma lanchonete e está implantado acima da área 

arqueológica musealizada (Fig. 237). 

A partir do acesso controlado por meio de catracas, é possível ingressar na área 

arqueológica subterrânea através de uma escada semi-circular em aço inox e vidro 

(Fig. 238). Outra escada idêntica a esta indica a saída do local, denotando um fluxo de 

visitação bem delineado. Já o acesso para cadeirantes é realizado numa rota diversa. 

 

                                                            
83 Outras instituições envolvidas no projeto foram a Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura e a 
Abbazia di San Paolo fuori le Mura, além do Museu do Vaticano e do Pontificio Istituto di Archeologia 
Cristiana citados no início. A equipe de escavação arqueológica teve direção científica de Giorgio Filippi 
e Lucrezia Spera e contou com uma equipe de mais de 20 pessoas. Já o agenciamento da área 
arqueológica teve direção científica de Lucrezia Spera, Umberto Utro, Alessandro Vella, Daniela Esposito 
e Giovanni Bulian, sendo o projeto de agenciamento museográfico de autoria de Giovanni Bulian, Paolo 
Monesi e Sara Cirulli. O projeto luminotécnico é de autoria de Carolina de Camillis e Riccardo Fibbi. 
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Fig. 236: Ilustração em perspectiva a partir do alto, evidenciando o agenciamento museográfico 
realizado. É possível identificar (a partir de cima) as áreas onde foram encontrados os vestígios, 

sendo: 1) sala (de serviços) do antigo mosteiro/monastério; 2) espaço aberto onde estão 
agrupados diversos fragmentos móveis descobertos; 3) vestígios edilícios das intervenções do 
Papa Adriano I; 4) pórtico que facilitava o acesso dos peregrinos ao santuário. A seta vermelha 

indica a entrada da área arqueológica subterrânea. 
Fonte: Foto da autora a partir de painel expositivo no local (2020). 

 

O acabamento das paredes limítrofes, do teto e das colunas de sustentação em pintura 

na cor chumbo, além do projeto de iluminação executado, garantem que a atenção do 

visitante seja voltada somente para os vestígios arqueológicos, os quais possuem 

superfície de tonalidade bastante clara em função das limpezas efetuadas (Fig. 239). 

O projeto museográfico baseia-se na criação de um circuito de visitação em uma 

passarela de madeira (com alguns painéis de vidro) suspensa a poucos centímetros do 

chão (Fig. 240). 

Como a maioria dos vestígios está localizada em uma das laterais da área, foi possível 

utilizar a parede oposta com painéis explicativos em toda sua extensão (Fig. 241). 

Estes dispositivos recontam a história do sítio através de textos e ilustrações e 

1- 

2- 
3- 

4- 
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possuem nichos que abrigam fragmentos cuja explicação merece destaque especial 

(Fig. 242). 

 
Fig. 237: Vista da estrutura construída para abrigar o edifício de serviços. Uma passarela coberta 

dá acesso a loja de souvenirs (cuja entrada vê-se na foto), a exposição arqueológica e a 
lanchonete. 

Fonte: Acervo da autora, 2020. 
 

 
Fig. 238: Acesso para a área arqueológica a partir da passarela ao longo do edifício de serviços. 

Fonte: Acervo da autora, 2020. 
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Fig. 239: Vista geral da área arqueológica subterrânea. Nota-se a passarela em madeira suspensa 
que delimita o circuito de visitação, o acabamento escuro utilizado no teto, paredes e colunas de 
sustentação, bem como a iluminação direcionada para os vestígios arqueológicos descobertos. 

Fonte: Acervo da autora, 2020. 
 

 
Fig. 240: Vista da plataforma em madeira utilizada como percurso de visitação. Em locais onde a 

plataforma cruza os vestígios edilícios são usados painéis de vidro. 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 
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Fig. 241: Vista geral de uma das paredes longitudinais da área musealizada, na qual estão 

assentados painéis com textos explicativos e ilustrações que permitem o entendimento geral do 
sítio escavado. 

Fonte: Acervo da autora, 2020. 
 

 
Fig. 242: Vista de parte dos painéis explicativos dispostos em uma das paredes longitudinais do 

espaço. Detalhe (com recorte em tracejado vermelho) de visor em vidro que abriga algumas 
cerâmicas de uso cotidiano descobertas nas escavações dos ambientes monásticos. 

Fonte: Acervo da autora, 2020. 
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A situação particular e complexa a ser solucionada no projeto de conservação e 

valorização dos vestígios foi a ausência de uma articulação clara entre os manufatos 

edilícios pertencentes a diferentes épocas, além da emergência de apenas partes 

pontuais das construções, provavelmente em virtude do limite definido para a área 

investigada. Para solucionar esta questão, o projeto executado construiu uma narrativa 

em torno da atuação da Igreja no local, em grande parte voltada ao acolhimento dos 

pobres e peregrinos, costurando assim, a história das evidências arqueológicas. O 

clima de penumbra e a iluminação direcionada deram o destaque visual adequado a 

fruição dos achados (Fig. 243-245). 

 

 
Fig. 243: Detalhe do ambiente correspondente a possível sala de serviços do antigo mosteiro de 

San Paolo do séc. VIII. A seta vermelha indica o local do poço de água descoberto. 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 

 

Do mesmo modo, o uso de recursos museográficos de forma inteligente ampliou o 

entendimento do visitante em relação às pequenas frações dos edifícios identificados. 

É o caso da utilização de imagens em perspectiva para dar continuidade ao ritmo das 

colunas do pórtico (Fig. 246) e da reconstituição volumétrica destas mesmas colunas 

com o uso de fitas finas de tecido. As fitas dispostas circularmente configuram o antigo 

fuste e a iluminação interna permite a visualização de um volume cheio (Fig. 247). 
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Fig. 244: Torre campanária da fase das intervenções do Papa Adriano I (final do séc. VIII). 

Segundo a pesquisa, trata-se do único sobrevivente em Roma dos primeiros campanários de 
proporções mais reduzidas em relação aos sucessivos exemplos tardo medievais. 

Fonte: Acervo da autora, 2020. 
 

 
Fig. 245: Detalhe de fragmentos móveis agrupados na área dos vestígios edilícios das 

intervenções do Papa Adriano I.  
Fonte: Acervo da autora, 2020. 
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Fig. 246: Detalhe mais próximo de uma das colunas do pórtico e do painel em perspectiva 

localizado do outro lado. 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 

 

 
Fig. 247: Vista dos vestígios do antigo pórtico e dos recursos museográficos utilizados: 

reconstituição do volume das colunas através de finas fitas de tecido dispostas circularmente 
nos limites do fuste com iluminação interna que permite a criação de um volume cheio; e painel 

em perspectiva ao fundo, dando noção de continuidade do elemento. 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 
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É certo que o entendimento da história deste sítio e suas estratificações só é atingido 

através da reconstrução ilustrativa de suas diferentes fases. Os desenhos distribuídos 

em painéis por todo o ambiente são um importante elo de conexão do observador com 

os vestígios e seu contexto antigo. 

O agenciamento conduzido pelo Museu do Vaticano se assenta no discurso coeso 

acerca das ações da Igreja Católica em benefício dos fiéis e peregrinos, ou seja, em 

torno do simbólico refúgio cristão. É o valor imaterial, mais do que o valor histórico e 

documental, que dá significado ao novo espaço concebido. Isto reforça a importância 

da articulação da arqueologia e da arquitetura em torno do contexto presente, como foi 

discutido no capítulo 2. No caso, o cenário atual é a expansão turística-religiosa do 

complexo católico. 

O projeto é um exemplo de como pode ser alcançada a conservação e a valorização da 

preexistência arqueológica, mesmo que esta seja constituída de poucos fragmentos 

que a princípio não apresentem associação entre si. Trata-se de ajustar os resultados 

da pesquisa “explicando as coisas e os eventos de forma acessível a todos, também de 

modo que os objetos do passado possam se transformar de coisas estranhas em 

qualquer coisa familiar” (RICCI, 2006, p. 138-139). 

Nesta intervenção tanto a arqueologia como a arquitetura atuaram como tradutoras dos 

fragmentos arqueológicos, tendo ainda a frutífera complementariedade de estudos 

multidisciplinares. Seja de representação gráfica com a narração das fases construtivas 

da área por meio de desenhos, seja de recursos museográficos que garantem a 

comunicação dos restos sem propor sua reconstrução, como quando se indica a forma 

das colunas do pórtico através de materiais impermanentes. 

Sob a perspectiva ambiental e do contexto de implantação da obra, pode-se dizer que 

a situação dos achados em uma cota inferior favoreceu sua integração no complexo da 

basílica. Isto porque já havia um projeto previsto para a construção de um anexo, tendo 

sido feitas apenas algumas alterações para permitir o acesso a área arqueológica 

subterrânea. 

Em outros casos, como na Villa Auditorium que será vista a seguir, nem sempre é 

possível obter um equilíbrio entre a implantação da nova obra e a apresentação da 

área arqueológica descoberta. 
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4.4. Villa Auditorium, Roma (Áreas ao aberto: pequenos agenciamentos) 

No contexto do debate urbanístico para a requalificação de periferias em Roma, a 

prefeitura da capital elegeu a área entre a Vila Olímpica e o estádio Flamínio para 

promover um concurso internacional destinado a sede de um novo complexo de 

eventos musicais e culturais. O local escolhido era utilizado como estacionamento e o 

novo projeto deveria amenizar a fratura urbana existente, redefinindo o bairro Flamínio 

como parte da Roma contemporânea entre o Rio Tibre e a Villa Glori (Fig. 248). 

 
Fig. 248: Mapa de parte da região norte de Roma. Em vermelho, o local escolhido para o 

complexo, circundado pela Vila Olímpica, Vila Glori e bairro Flaminio; em azul, o Rio Tibre e em 
amarelo, a Via Flaminia, uma das mais antigas e importantes artérias da cidade. 

Fonte: <https://www.volantiniroma.com/volantinaggio-roma-parioli.php> Acesso em 20 Set 2021. 
 

Em 1994 foi anunciado o projeto do arquiteto Renzo Piano como o vencedor do 

concurso e no ano seguinte, foram iniciadas as obras. Com as remoções e nivelamento 

do terreno, começaram a aflorar vestígios de antigas construções. Assim, foi iniciada 

uma prospecção para delimitação de uma área de interesse arqueológico, a qual foi 

estimada em 2.400m² (LA ROCCA, 2006, p. 9-10). 

O posterior trabalho de escavação arqueológica foi caracterizado como urgente, dada a 

concomitância dos trabalhos de fundação do novo edifício. Para evitar atrasos no 

cronograma da obra, foi composta uma grande equipe de pesquisa que contou com 

alunos da Escola de Especialização em Arqueologia da Universidade La Sapienza com 

a coordenação do arqueólogo italiano Andrea Carandini (Fig. 249-250) (CARANDINI, 

2006, p. 26). 

Vila Olímpica 

Estádio 
Flaminio 

https://www.volantiniroma.com/volantinaggio-roma-parioli.php
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Com a conclusão dos trabalhos foi possível presumir que o local abrigou construções 

diversas num período temporal compreendido entre 550 a. C. até o século III d. C., 

quando a área foi abandonada. 

 
Fig. 249: Imagem das escavações conduzidas a partir de 1995, cuja coordenação coube ao 

arqueólogo italiano Andrea Carandini. 
Fonte: <www.fondazionerenzopiano.org> Acesso em 20 Set 2021. 

 

 
Fig. 250: Imagem geral das estruturas evidenciadas após a conclusão das escavações. 

Fonte: (CARANDINI, 2006, p. 29). 
 

http://www.fondazionerenzopiano.org/
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A construção mais antiga, uma casa rural do período Arcaico (aproximadamente 550 a. 

C.) de tamanho moderado e técnica construtiva primitiva, seria destinada a atividades 

artesanais e teria sido destruída por volta de 500 a.C. Sobre seus restos ergueu-se 

uma grande vila patrícia constituída por uma parte residencial e uma produtiva, que 

teria o azeite de oliva como produto principal. Esta vila, já edificada com uma técnica 

construtiva mais aprimorada, contaria com uma aldeia murada ao sul (em técnica mais 

primitiva) onde seriam abrigados empregados agrícolas e o gado. As intervenções 

construtivas subsequentes, das quais pelo menos três fases foram reconhecidas (300 

a.C., 225 a. C. e 80 a. C.), alteraram substancialmente o traçado da vila, que foi 

definitivamente abandonada nas primeiras décadas do século III d.C. (Fig. 251) 

(VIRGILI, 2010, p. 10-11). 

 

 
Fig. 251: Ilustração das fases construtivas identificadas com a pesquisa arqueológica. A primeira 

construção (em vermelho) seria uma casa rural de 550 a. C.; sobre seus restos estaria a vila 
primitiva com a zona produtiva e a aldeia de serviço (parte direita da imagem); sobre o núcleo da 
primeira vila teriam sido edificadas outras construções, sendo a maior delas uma vila com átrio 

(em amarelo) de 225-80 a. C. 
Fonte: (CARANDINI, 2006, p. 24) 
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O entendimento das fases construtivas existentes foi possível através de análises 

estratigráficas e da coleta e exame de materiais associados, como fragmentos de 

cerâmica e utensílios diversos, inclusive alguns artefatos de luxo. A descoberta da Villa 

Auditorium como foi chamada, seria revolucionária por possibilitar a interpretação das 

paisagens agrícolas entre os séculos V e III a. C. A vila seria um exemplo canônico 

desta tipologia num período em que se acreditava só existirem aldeias e fazendas84 

(CARANDINI, 2010, p. 8-9). 

Além disso, seria um importante vestígio antigo desta região ao norte de Roma, a qual, 

segundo Chini e Gallitto (2006), é mal documentada arqueologicamente provavelmente 

por ocasião das obras realizadas às pressas para as Olimpíadas de 1960, momento 

em que não houve investigações arqueológicas cuidadosas. 

As inferências feitas a partir da pesquisa na Villa Auditorium passaram a ser 

relacionadas a outras investigações conduzidas posteriormente na região, como 

quando iniciada a construção de um estacionamento subterrâneo na Piazza Euclide, 

distante menos de um quilômetro do novo complexo. Nesta intervenção foram 

encontradas estruturas atribuídas à fonte de Anna Perenna, uma ninfa venerada pelos 

romanos. A proximidade deste achado levantou a hipótese de que a Villa Auditorium 

seria na verdade um anexo do santuário de Anna Perenna, mas esta suposição não 

teve desdobramentos (CARANDINI, 2006, p. 32). 

Mesmo diante da complexidade dos estratos construtivos encontrados e da difícil 

correlação da vila a outros achados arqueológicos no norte de Roma85, a equipe 

envolvida decidiu pela exposição dos vestígios. A proposta inicial de Renzo Piano para 

o complexo deveria ser readequada, pois a maior das três salas de concerto previstas 

pelo arquiteto foi projetada exatamente na área de descoberta das estruturas antigas. 

Como o projeto era articulado em torno de um espaço central - um anfiteatro para 

eventos ao ar livre - o arquiteto propôs o aumento do ângulo entre os eixos das três 

salas deixando a área livre de edificações e procurando integrá-la ao projeto (Fig. 252-

254). 

                                                            
84 Segundo Carandini (2010, p. 8-9), acreditava-se que as vilas seriam tipologias surgidas no fim do 
século III a. C. 
85 À época da construção do complexo “Auditorium Parco della Musica”, o único achado arqueológico na 
região seria a catacumba de San Valentino, localizada nas encostas do Monte Parioli (VIRGILI, 2010, p. 
10). 
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Fig. 252: Esquema do complexo projetado por Renzo Piano com as três salas de concertos 
dispostas em torno de um anfiteatro ao ar livre. O ponto vermelho indica a área onde foram 

encontrados vestígios arqueológicos. 
Fonte: <https://www.chriskarlson.com/blog/2012/5/30/rotch-research-auditorium-parco-della-

musica.html> (com modificações feitas pela autora) Acesso em 15 Ago 2021. 

  
Fig. 253: Vista aérea do complexo “Auditorium Parco della Musica” projetado por Renzo Piano, ao 

norte de Roma. O projeto é composto por três salas para concertos voltadas para um anfiteatro 
ao ar livre. A seta vermelha indica a área de exposição dos vestígios descobertos durante a obra. 

Fonte: <www.francozagari.it/project/consulenza-auditorium-roma/> Acesso em 15 Ago 2021. 

https://www.chriskarlson.com/blog/2012/5/30/rotch-research-auditorium-parco-della-musica.html
https://www.chriskarlson.com/blog/2012/5/30/rotch-research-auditorium-parco-della-musica.html
http://www.francozagari.it/project/consulenza-auditorium-roma/
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Fig. 254: Vista aérea do local de integração dos vestígios da antiga vila romana, ao complexo 

musical e cultural “Auditorium Parco della Musica”, projetado por Renzo Piano no norte de Roma. 
Fonte: <https://scoprendoroma.info/luoghi/villa-romana-dellauditorium-museo-archeologico/> 

Acesso em 15 Ago 2021. 
 

A ideia para a integração da vila romana ao complexo seria baseada na sua visibilidade 

máxima a partir do foyer. O projeto de exposição dos alicerces contou com a previsão 

de uma passarela circundando a área e a simulação de uma colina ao seu redor, 

constituída por um aterro coberto por vegetação e plantação de oliveiras, numa 

referência as árvores antigas que teriam sido uma atividade lucrativa para os 

habitantes da vila (Fig. 255) (VIRGILI, 2010, p. 12). 

 
Fig. 255: Vista superior da área arqueológica em suas diversas fases construtivas e o aterro ao 

fundo com a plantação de oliveiras em referência a uma das atividades produtivas do local. 
Fonte: <https://www.chriskarlson.com/blog/2012/5/30/rotch-research-auditorium-parco-della-

musica.html> Acesso 20 Set 2021. 

https://scoprendoroma.info/luoghi/villa-romana-dellauditorium-museo-archeologico/
https://www.chriskarlson.com/blog/2012/5/30/rotch-research-auditorium-parco-della-musica.html
https://www.chriskarlson.com/blog/2012/5/30/rotch-research-auditorium-parco-della-musica.html
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Entretanto, nem todos os vestígios foram mantidos ao aberto, a área ocupada pela 

aldeia dos empregados da vila construída em 500 a. C. por exemplo, foi sacrificada 

com a nova construção, assim como parte da antiga cerca em opus reticulatum, a qual 

foi acondicionada em caixotes para posterior exposição (Fig. 256). 

 
Fig. 256: Detalhe da cerca em opus reticulatum que circundava a antiga vila romana e sua aldeia. 
Após as escavações, a alvenaria teria sido acondicionada em caixotes para posterior exposição. 

Fonte: <http://www.fondazionerenzopiano.org> Acesso em 20 Set 2021. 
 

Portanto, neste projeto não ficam claras as justificativas para a decisão de exposição 

de parte das estruturas arqueológicas. Se de acordo com a pesquisa desenvolvida, a 

importância histórica da descoberta estaria justamente na comprovação da existência 

da tipologia “vila” num período em que se supunha haver apenas aldeias e fazendas, a 

parte exposta da estrutura não reflete a tipologia na sua totalidade. 

Por outro lado, a simples exibição dos alicerces não comunica o valor do achado. A 

tentativa de alusão a antiga produção agrícola com a vegetação rasteira e a plantação 

de oliveiras não atinge seu objetivo. Isto se dá pela própria limitação do terreno, que se 

encerra a poucos metros de distância da residência do senhor patrício. 

Além disso, a opção de exposição dos vestígios ao ar livre trouxe alguns problemas 

para a conservação das estruturas. A incidência da água da chuva e a elevação do 

lençol freático têm desintegrado os materiais constituintes. A vila chegou a ser 

http://www.fondazionerenzopiano.org/
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submersa após o final da construção e um sistema de drenagem e captação de águas 

pluviais foi previsto, bem como a restauração dos alicerces com aplicação de produtos 

consolidantes, biocidas e repelentes de água (LA ROCCA, 2006, p. 10). 

Os artefatos recolhidos durante as pesquisas foram expostos num pequeno museu 

localizado ao lado da área arqueológica. Para este espaço, Renzo Piano se baseou 

também no conceito de máxima transparência, assim, os expositores ficam suspensos 

no ar, ancorados com cabos de aço de modo que não se constituam num obstáculo a 

visibilidade da vila (VIRGILI, 2010, p. 12) (Fig. 257-258). 

 
Fig. 257: Vista da entrada do museu arqueológico da Villa Auditorium, projeto de Renzo Piano. O 
arquiteto utilizou vidros e cabos de aço com o objetivo de manter a transparência do ambiente e 

visibilidade da vila. 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 

    
Fig. 258: Detalhe dos expositores previstos por Renzo Piano para o museu arqueológico da Villa 

Auditorium. Os materiais utilizados são vidro, cabos de aço e madeira (mesa com maquetes 
reconstrutivas). 

Fonte: Acervo da autora, 2020. 



Intervenções arquitetônicas de proteção e apresentação de áreas arqueológicas: 
um olhar sobre a experiência italiana                                                                                               Tatiana Costa 
 
 

255 
 

O museu possui quatro maquetes de madeira que ilustram diferentes transformações 

arquitetônicas dos edifícios e quatro expositores que abrigam artefatos coletados 

durante a escavação: vasos utilizados no ciclo de preparação, cocção e consumo de 

alimentos, bem como achados de valor ritual relativos ao culto doméstico e as 

festividades. Alguns vestígios possuem destaque na exposição como a base de uma 

prensa de óleo - associada a produção de azeite na grande vila do século 500 a.C. - e 

uma peça decorativa de canto de beiral de cerca de 300 a. C., a qual seria uma 

referência à divindade mitológica ribeirinha Aqueloo (Fig. 259-264) (LORETI, 2010, p. 

13). 

 
Fig. 259: Vista de uma das maquetes em madeira com a hipotética reconstrução da vila de 500 a. 
C. Do lado esquerdo seria a área residencial e do lado direito, a aldeia dos empregados e unidade 

produtiva, cujos vestígios foram sacrificados com a construção do novo complexo. 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 

    

 

Fig. 260: Detalhe de vasilhame em cerâmica 
encontrado durante as escavações. 

Fonte: Acervo da autora, 2020. 

Fig. 261: Detalhe de um expositor em 
vidro com os vasilhames encontrados na 
escavação. 

Fonte: Acervo da autora, 2020. 
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Fig. 264: Detalhe da exposição com cabos de aço da peça decorativa de canto de beiral de cerca 

de 300 a. C., a qual seria uma referência à divindade mitológica ribeirinha Aqueloo. 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 

 

A reconstrução das fases edilícias através de maquetes denota o progresso dos 

resultados alcançados pela pesquisa arqueológica. No entanto, este conhecimento 

elaborado mediante análises de estratigrafia, de técnicas construtivas e dos artefatos 

coletados não está representado na intervenção direta sobre as estruturas 

arqueológicas. Provavelmente a urgência em encontrar soluções no curso da obra não 

permitiu maior reflexão sobre a apresentação dos vestígios e eles foram tratados como 

relíquias que atestam sua existência aos mais descrentes. 

O complexo musical e cultural “Auditorium Parco della Musica” foi inaugurado em 2002. 

No começo de 2020, quando foi realizada a visita técnica para esta pesquisa, a área 

arqueológica estava interditada e era nítida a deterioração das estruturas expostas 

(Fig. 265). Este fato demonstra como a obsessão pela exposição da materialidade 

Fig. 262: Detalhe da base de uma prensa de 
óleo encontrada durante as escavações. 

Fonte: Acervo da autora, 2020. 

Fig. 263: Vista da base da prensa de óleo 
exposta no museu arqueológico da Villa 
Auditorium. 

Fonte: Acervo da autora, 2020. 
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arqueológica pode ser danosa para sua conservação. Também reflete a tomada de 

decisões equivocadas sobre a apresentação dos fragmentos cuja história pode ser 

contada por outros meios. O próprio Carandini (2000, p. 18), que coordenou a 

pesquisa, nos lembra que nem todas as escavações devem ser mantidas abertas e que 

os resultados das investigações podem ser comunicados através de textos, maquetes 

e fotografias86. 

 
Fig. 265: Vista da área arqueológica no começo de 2020. O local estava interditado e através do 

museu arqueológico era possível perceber a deterioração das estruturas reveladas na escavação. 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 

 

Do ponto de vista espacial, ainda que deixadas ao ar livre, as estruturas se mostram 

confinadas num pequeno recinto. Assim, elas são percebidas apenas como um 

conjunto de peças, sem articulação com sistemas mais abrangentes. Este é um 

elemento a se considerar na apresentação das áreas arqueológicas já que a 

possibilidade de fruição intelectual das estruturas está ligada também a observação de 

outros aspectos contextuais, como a própria atmosfera local. 

É o que ocorre de modo positivo no próximo exemplo de tratamento de estruturas ao 

aberto localizado na Manfredônia, província de Foggia e região da Puglia. 

                                                            
86 No caso da referida pesquisa, seus resultados estão apresentados no museu arqueológico do 
complexo através de ilustrações, fotografias, maquetes e objetos coletados. Além disso, foram 
produzidas algumas publicações como o livro “La fattoria e la villa dell’auditorium”, de 2006. 
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4.5. Parque arqueológico de Siponto, Manfredônia (Áreas ao aberto: tipo 
alusivo) 

Na área arqueológica de Siponto87, o aspecto paisagístico favorece a intervenção 

(2016) desenvolvida sobre os restos de uma antiga basílica paleocristã (Fig. 266). O 

artista plástico milanês, Edoardo Tresoldi, repropôs a forma da basílica com uma 

estrutura em telas de arame, numa polêmica obra de arte tanto pela quantidade de 

recursos dispendidos quanto pelo seu caráter contemporâneo em contraposição à 

imagem da igreja românica de Santa Maria Maggiore (construída em fins do século XI e 

vizinha a área arqueológica)88. 

 
Fig. 266: Vista geral do Parque Arqueológico de Siponto na Manfredônia. O parque compreende 
uma grande área ao aberto onde foram encontrados restos do antigo assentamento urbano de 

Sipontum (dentre os quais fragmentos de um anfiteatro e uma muralha), um novo prédio 
construído para recepção dos visitantes, bem como os vestígios de uma basílica paleocristã 

localizados no espaço adjacente a atual igreja de Santa Maria Maggiore de Siponto. 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 

                                                            
87 A antiga Sipontum foi uma colônia romana e mais tarde bizantina, fundada no século II.d.C. e 
destruída num terremoto no período medieval. 
88 A sistematização da área do Parque arqueológico de Siponto foi realizada pelo Segretariato Regionale 
del MiBACT pela Puglia e pela Soprintendenza Archeologia della Puglia com custo total de 3,5 milhões 
de euros. A obra artística de Tresoldi, formada por redes metálicas com 14 metros de altura e 7 
toneladas de peso, consumiu 900 mil euros (PIEROTTI e NONNI, 2016). Sobre as críticas a respeito da 
obra, ver: PANE, Andrea. Per un’etica del restauro. In: FIORANI, Donatella (coord.) RICerca/REStauro. 
© Società Italiana per il Restauro dell’Architettura (SIRA). Edizioni Quasar, Roma, 2017; DE GIORGIO, 
Teodoro. Parco archeologico di Siponto, l'installazione artistica va rimossa: ecco perché. Foggia 
Today. 18/03/2016. Manfredonia. Disponível em https://www.foggiatoday.it/cronaca/rimozione-rete-
metallica-parco-archeologico-siponto.html Acesso em 22 Fev 2020. 

https://www.foggiatoday.it/cronaca/rimozione-rete-metallica-parco-archeologico-siponto.html
https://www.foggiatoday.it/cronaca/rimozione-rete-metallica-parco-archeologico-siponto.html
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O objetivo inicial do projeto era a proteção dos mosaicos evidenciados durante as 

escavações arqueológicas realizadas na lateral da igreja (Fig. 267) e no decorrer dos 

trabalhos, decidiu-se combinar esta exigência conservativa com aspectos 

reconstrutivos, como coloca Luigi La Rocca, arqueólogo superintendente da Puglia: 

O projeto nasceu de uma exigência de caráter conservativo para cobrir e 
proteger os mosaicos da basílica paleocristã. No curso do projeto, decidimos 
combinar os aspectos reconstrutivos das elevações com as exigências de 
conservação e encontramos na leveza e transparência das obras de Edoardo 
Tresoldi, o modelo de referência a ser utilizado (LA ROCCA apud CONTI, 2016, 
Tradução e grifo da autora). 
 

 
Fig. 267: Projeto inicial que previa somente a cobertura e acesso aos mosaicos da abside da 
antiga basílica paleocristã, cujos vestígios foram evidenciados em pesquisa arqueológica. 

Fonte: (INNACO, 2019, p. 5) 
 

Ao estudar o posicionamento da nova cobertura (em ferro e vidro), percebeu-se que os 

pilares iriam interferir na estrutura muraria remanescente. Durante a revisão do projeto 

original e na busca de uma solução adequada foi composta uma equipe 

multidisciplinar89 que propôs a substituição da cobertura projetada por uma nova obra 

capaz de sugerir a forma da antiga basílica, no intuito de “assegurar a busca pela 

identidade e o genius loci” do lugar (Fig. 268) (LONGOBARDI apud STATO 

QUOTIDIANO, 2016). 

Segundo a pesquisa arqueológica, a basílica teria sido edificada sobre vestígios que 

remontam ao período romano (século I d.C.), período da primeira ocupação na área. 

Quando construída (do III até o VI século), a basílica paleocristã era disposta em três 

naves, com nártex, abside semicircular e pavimentada com painéis de mosaicos. Na 

alta Idade Média, a edificação teria passado por várias alterações, mas mantendo seu 
                                                            
89 Dentre os profissionais que compuseram a equipe final do projeto estão: Projeto de valorização - Luigi 
La Rocca, Francesco Longobordi (diretor dos trabalhos), Edoardo Tresoldi (intervenção específica); 
Projeto definitivo de restauro, agenciamento e segurança - Nunzio Tomaiuoli com colaboração de Paolo 
Mezzadri; Consultoria especializada - Giovanni Carbonara, Biagio Ciuffreda, DIGITARCA e Ginevra 
Panzarino. 
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perímetro. Terremotos teriam destruído sua estrutura e em fins do século XI, numa 

zona adjacente, foi edificada a igreja românica de Santa Maria Maggiore, utilizando 

inclusive, material construtivo da basílica paleocristã90. Segundo Di Lauro (2018), o 

local onde hoje está a igreja seria o antigo pórtico/batistério da basílica e a entrada 

tanto para a basílica como para a nova igreja se dava de forma lateral pelo nártex (Fig. 

269). 

 
Fig. 268: Vista geral da igreja de Santa Maria Maggiore (à direita) e da obra artística que propõe a 

forma da antiga basílica paleocristã de Siponto (à esquerda). 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 

 
Fig. 269: Vista superior do conjunto formado pelos restos da antiga basílica com três naves (1) e 

a atual igreja de Santa Maria Maggiore (2) edificada sobre o antigo pórtico/batistério da basílica. O 
número “3” indica o nártex da basílica, por onde se daria seu ingresso. Este acesso foi também a 
entrada principal para a igreja na sua fase inicial. O ingresso atual está indicado na seta laranja. 

Fonte: <https://it.wikipedia.org/wiki/Siponto> Acesso em 20 Jun 2020. Esquema desenvolvido pela 
autora a partir de dados de Di Lauro (2018). 

                                                            
90 A igreja de Santa Maria Maggiore de Siponto possui um nível térreo e uma cripta. Na entrada principal 
atual há um portal esculpido durante o período medieval e a parede norte (que faz limite com a área 
arqueológica da basílica e a qual seria a antiga entrada principal) foi reconstruída após sofrer danos 
bélicos em 1528. Os dados sobre as fases construtivas dos edifícios foram retirados dos painéis 
existentes na área arqueológica. 

1 

3 

2 

https://it.wikipedia.org/wiki/Siponto
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É, portanto, a partir desta preexistência arqueológica complexa, cujos vestígios foram 

alterados massivamente ao longo do tempo (entre terremotos e espólios) que é 

proposta a nova instalação artística (Fig. 270-271). De acordo com o diretor dos 

trabalhos, Francesco Longobardi, a abordagem projetual foi baseada na visão de um 

turista comum que visita uma zona arqueológica e que tem dificuldade de compreender 

e perceber a terceira dimensão de um sítio desprovido de alturas e com mera presença 

de estruturas murarias (LONGOBARDI apud PIEROTTI, 2016). 

Com o objetivo de facilitação da leitura dos vestígios, o artista se baseia no dado mais 

concreto obtido com a pesquisa arqueológica que é a inalteração do perímetro da 

basílica. As grandes transformações do edifício no período alto medieval se referiram a 

introdução de um novo piso em mosaico e a elevação do presbitério, sendo mantida a 

forma e os limites da construção inicial. A forma evocativa executada 

contemporaneamente através de uma rede metálica (Fig. 272) seria, portanto, a forma 

da última fase da basílica com suas três naves separadas por colunas e pilares. A esse 

respeito, o arqueólogo Francesco Matteo Martino, integrante da equipe, afirma que: 

A basílica reconstruída a partir da instalação de Tresoldi remete nas formas à 
última fase da antiga basílica que sofreu três intervenções, o perímetro 
permaneceu inalterado desde a sua fundação, e é composto por três naves 
separadas por colunas. Uma remodelação subsequente não altera a sua estrutura 
e caracteriza-se pelo enriquecimento do pavimento com um novo mosaico. Numa 
fase posterior, altomedieval, a igreja paleocristã assume um duplo nível: o 
presbitério é elevado e as naves são divididas por pilares. É a partir dessa 
reconstrução que se concretiza a forma da obra criada por Tresoldi (MARTINO 
apud CONTI, 2016, Tradução e grifo da autora). 

 

    

 
 
 

Fig. 270: Vestígios da ábside e mosaicos 
da antiga basilica paelocristã de Siponto. 
Fonte: 
<https://www.villaggituristicipuglia.it/artico
li-siponto-antica.php>. 
Acesso em 16 fev. 2019. 

Fig. 271: Vista da área arqueológica da antiga 
basílica tendo ao fundo a fachada da igreja 
que foi destruída em 1528 e por onde ocorria 
o antigo ingresso. 

Fonte: (DI LAURO, 2018) 

https://www.villaggituristicipuglia.it/articoli-siponto-antica.php
https://www.villaggituristicipuglia.it/articoli-siponto-antica.php


Intervenções arquitetônicas de proteção e apresentação de áreas arqueológicas: 
um olhar sobre a experiência italiana                                                                                               Tatiana Costa 
 
 

262 
 

   
Fig. 272: O material e a técnica utilizada por Tresoldi. 

Fonte: <http://www.cobargroup.it/restauro/parco-archeologico-di-siponto/>. Acesso em 16 fev. 
2019. 

 

Mesmo com as inferências arqueológicas sobre a manutenção do perímetro da 

basílica, a concretização da forma evocativa só se tornou possível com a realização de 

comparações tipológicas. Isto demonstra certa limitação de dados obtidos em campo, 

mas ao mesmo tempo revela a sensibilidade do autor do projeto ao buscar novas 

conexões com o contexto presente, como aquela estabelecida com a vegetação 

existente (Fig. 273). Ao ser perguntado sobre o caráter hipotético dado a conformação 

da estrutura, o artista coloca que: 

O fato de que a Basílica foi paleocristã, foi de grande ajuda porque era um período 
extremamente "técnico". (...) Através da comparação com outras basílicas 
conseguimos identificar uma gama de métricas por meio das quais se mover, a 
partir daí houve uma escolha e uma interpretação pessoal, devido a necessidades 
construtivas. (...), mas como acontece com as histórias transmitidas ou que 
não podemos definir através de documentação exata, elas passam por uma 
interpretação. No meu caso, uma interpretação de um artista ao recontar o 
lugar e deixar que seja o próprio lugar, influenciando-o, a definir 
determinadas formas e linguagens. Em Siponto, (...) interessantes relações 
foram ativadas entre a abside da Basílica e a árvore atrás dela. No desenho da 
arquitetura tradicional, este é um tema que não teria sido levado em consideração. 
Aqui ele se tornou um fator de ligação, um elemento que influenciou métricas e 
composição (TRESOLDI apud INNACO, 2019, p. 16-18, Tradução e grifo da 
autora). 

 

Assim como na intervenção de Franco Ceschi para o Templo de Apolo a Veio, em 

Roma, a incompletude e a transparência da nova obra favorecem sua integração com a 

natureza. A estrutura fugaz e etérea representa de forma simbólica a transitoriedade do 

tempo, tão peculiar aos vestígios antigos. A intervenção extrapola a função didática e 

de revelação do valor histórico dos achados e acrescenta um valor estético novo que 

transforma a paisagem, mas que nasce da fragmentariedade da preexistência 

arqueológica (Fig. 274-276). 

http://www.cobargroup.it/restauro/parco-archeologico-di-siponto/
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Fig. 273: Interior da nave principal da antiga basílica paleocristã na instalação de arte 

contemporânea do artista Edoardo Tresoldi, em Siponto. A estrutura quase transparente sugere a 
antiga forma do edifício e se relaciona com a paisagem natural existente. 

Fonte: Acervo da autora, 2020. 
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Fig. 274: Vista da obra a partir da abside. Outros vestígios identificados na pesquisa, mas que 

não apresentavam clareza formal foram deixados ao aberto. 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 

 

 
Fig 275: Vista noturna da intervenção artística. Através do projeto luminotécnico fica mais clara a 

composição entre cheios e vazios. 
Fonte: <https://www.edoardotresoldi.com/works/basilica-di-siponto/>. Acesso em: 16 fev. 2019. 

https://www.edoardotresoldi.com/works/basilica-di-siponto/
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Fig. 276: Detalhes particulares da intervenção: à esquerda, recomposição de uma coluna e da 
estrutura do telhado. À direita, sugestão de uma figura humana tendo ao fundo um painel de 

mosaicos mantido no local. 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 

 

O projeto foi premiado em 2016 com o Premio Riccardo Francovich da Società degli 

Archeologi Medievisti Italiani (SAMI) e em 2018 com a Medaglia d’Oro all’Architettura 

Italiana 91. A restituição de significado ao bem arqueológico, a facilitação da sua 

percepção e compreensão são qualidades presentes nesta intervenção na qual 

constata-se a prevalência dos aspectos interpretativos associados a condição 

revelativa. 

Algumas questões acerca da conservação material dos vestígios, entretanto, merecem 

ser destacadas. A primeira diz respeito aos mosaicos que teriam sido os principais 

motivadores do projeto: o painel encontrado na abside foi removido e abrigado no 

interior da igreja de Santa Maria Maggiore, onde é exposto em uma das paredes, já 

outros mosaicos foram mantidos no local. A segunda questão é em relação a 

conservação de estratos de outros períodos, bem como dos próprios restos de 

fundações e paredes nos quais foi apoiada a estrutura da nova obra (Fig. 277-279). 

                                                            
91 Promovida pela Triennale di Milano e pelo Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
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Fig. 279: Detalhe do apoio da nova estrutura sobre os vestígios da basílica. A ausência de uma 
drenagem eficiente tem provocado o acúmulo de umidade entre as partes e o aparecimento de 
eflorescências. Detalhe também de alguns fragmentos de outras épocas que são mantidos sem 

proteção 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 

Fig. 277: Painéis de mosaicos mantidos in loco 
(provavelmente pertencentes à última fase da 
construção). O desnível indica as alterações do 
pavimento ao longo do tempo. 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 

Fig. 278: Mosaico proveniente 
da área da abside da basílica. 
Pertence à primeira implantação 
(IV ao V séc.), está exposto na 
igreja de Santa Maria Maggiore. 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 
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Estes aspectos conservativos corroboram com a opção projetual de se revelar um 

determinado período histórico, ou seja, aquele da última configuração da basílica no 

período alto medieval. Nesse sentido, o mosaico da abside que pertencia a primeira 

fase de implantação da basílica foi deslocado e os fragmentos do período romano e da 

idade média (localizados do lado externo da abside) não foram protegidos. São 

evidentes, portanto, as escolhas fundamentais e necessárias a se fazer nos projetos 

em áreas pluriestratificadas, com a definição de qual inferência arqueológica tem 

possibilidade de ser comunicada através da arquiteura ou da arte. 

Este projeto é um bom exemplo da balança decisória entre o reenterro e a 

possibilidade de criação de uma nova obra a partir da arqueologia. Apesar da 

preexistência arqueológica fragmentada, a criatividade artística possibilitou a sugestão 

do antigo volume numa concreta relação com o contexto presente, oferecendo uma 

leitura possível a partir de uma verdade alcançada através da interdisciplinaridade. 

Pesquisas realizadas por outra equipe de profissionais na extensa área do parque 

trouxeram à tona também os estratos do antigo assentamento romano. A opção de 

agenciamento destas estruturas dispersas no terreno foi mantê-las ao aberto com a 

utilização de displays educativos em aço corten com informações sobre seu significado. 

Atualmente, menos de quatro anos da inauguração, os equipamentos estão destruídos 

e os painéis informativos tão ilegíveis quanto os restos edilícios encontrados no 

terreno. Isto confirma o necessário vínculo entre a valorização, manutenção e gestão 

de áreas arqueológicas (Fig. 280). 

 

    
Fig. 280: Vestígios do antigo assentamento urbano de Sipontum (à esquerda) e os painéis 

informativos ilegíveis construídos há menos de quatro anos no parque (à direita). 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 
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4.6. Conclusão 

Com a análise dos estudos de caso italianos das cinco categorias tipomorfológicas de 

proteção e apresentação de áreas arqueológicas estabelecidas nesta tese, percebe-se 

a princípio que: 

- no tocante à leitura e interpretação arqueológicas realizadas, embora a maioria delas 

tenha envolvido estudos relacionados a arqueologia da arquitetura - métodos 

estratigráficos, tipológicos, análise de técnicas construtivas, dentre outros - os 

resultados incorporados ao novo projeto são, em geral, voltados aos aspectos 

funcionais, formais ou artísticos das estruturas, em detrimento das questões sociais 

ocultas na arquitetura como especificado no capítulo 1 sobre as potencialidades da 

arqueologia da arquitetura. Isto demonstra uma visão ainda restrita das possibilidades 

da própria disciplina; 

- da mesma forma, o contexto de implantação, capaz de expandir a compreensão da 

antiga arquitetura fragmentada, não é explorado em sua totalidade nos projetos de 

apresentação, principalmente nos exemplos de Aquileia (onde os mosaicos não são 

percebidos como parte da arquitetura do complexo basilical e sua integração com este 

se dá com base numa grande abertura de vidro) e da Villa Auditorium (onde as 

estruturas estão confinadas num pequeno espaço e tenta se recriar um ambiente rural 

com a plantação de oliveiras no entorno). 

Estes dois pontos denotam a influência da leitura arqueológica no direcionamento 

daquilo que será revelado e a necessidade de suprir a carência do profissional 

arquiteto também nos canteiros de pesquisas arqueológicas, ampliando sua 

participação durante o processo de descoberta dos vestígios como foi relatado no 

capítulo 2. Em suma, é possível atestar a ausência de um olhar integrado entre as 

disciplinas na fase inicial do processo, quando ainda não se decidiu pela elaboração de 

um projeto de proteção e apresentação dos restos. 

Já no momento da concepção dos projetos e da comunicação das descobertas 

arqueológicas, uma interação disciplinar ponderada é percebida em quase todos os 

exemplos, à exceção da Villa Auditorium, onde o novo projeto do complexo cultural não 

foi capaz de equilibrar as exigências comunicativas dos restos arqueológicos com a 

arquitetura contemporânea. 
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Em relação à balança entre conservação e valorização discutida no capítulo anterior, 

percebe-se que nos exemplos ao aberto este equilíbrio é de fato difícil de ser 

alcançado. Na Villa Auditorium (2002), por exemplo, não se conserva nem se valoriza 

os restos da antiga vila. Já em Siponto (2016), alguns vestígios não são protegidos, 

mas é obtida a valorização das estruturas correspondentes à última configuração da 

basílica. 

De todo modo, as intervenções analisadas neste capítulo podem atestar a validação 

das recentes condutas práticas em favor da fruição e valorização dos bens, como 

colocado no capítulo anterior sobre as novas prerrogativas da legislação italiana. 
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A presença da nova arquitetura em áreas arqueológicas é requerida tradicionalmente 

em função das necessidades conservativas dos achados. O aumento do número de 

novos empreendimentos construtivos para os quais há necessidade de pesquisas 

arqueológicas prévias, bem como de pesquisas científicas amplas em locais de antigos 

povoamentos tem revelado novas descobertas arqueológicas. Este quadro vivido 

atualmente em muitas cidades aliado ao incremento dos valores atribuídos ao 

patrimônio arqueológico coloca novos desafios aos projetos arquitetônicos 

desenvolvidos nestes locais. Para entender essas demandas e descobrir como a 

arquitetura pode respondê-las foi proposta esta pesquisa. 

Como objeto de estudo foram delimitadas as intervenções arquitetônicas 

contemporâneas em locais constituídos por restos de antigas construções. A 

investigação foi estruturada de forma interdisciplinar: de um lado através do campo da 

conservação e do restauro, entendido como o âmbito da arquitetura responsável pela 

preservação e transmissão ao futuro da preexistência edificada mesmo que 

fragmentada; e de outro a partir da perspectiva da arqueologia, disciplina responsável 

por trazer à tona os testemunhos materiais do passado. 

A revisão bibliográfica realizada na tese identificou que neste tipo de intervenção, o 

lugar de interface entre as duas disciplinas estaria na construção de significados e na 

mediação conjunta entre o objeto descoberto e o presente. Ou seja, tanto a arqueologia 

como a arquitetura atuariam como tradutoras do texto arqueológico e seriam 

responsáveis pela sua costura com o contexto atual. Do ponto de vista metodológico, o 

arqueólogo seria o profissional incumbido do estudo e formulação do discurso a ser 

comunicado à sociedade. E o arquiteto, o especialista capaz de assimilar a narrativa 

arqueológica e transpô-la para o meio ambiente físico de modo acessível e legível. 

Entretanto, por meio da análise de exemplos práticos deste tipo de intervenção, 

constatou-se que esta interface não é amplamente concretizada. Os motivos vão desde 

a falta de percepção do significado da arquitetura por alguns arqueólogos à dificuldade 

de assimilação pelos arquitetos do sentido construído pela pesquisa arqueológica. 

A forma de transmissão das inferências da pesquisa pode ser excessivamente didática 

se conduzida no âmbito da disciplina arqueológica. Exemplo disso é a possibilidade de 

reconstrução total da antiga arquitetura a partir dos fragmentos, a qual é admitida e 

praticada por arqueólogos em muitos países europeus. Nesses casos, a explicação do 
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passado das sociedades é realizada de maneira única e direta através do 

conhecimento produzido pelos especialistas em detrimento da sua percepção subjetiva 

e de uma comunicação aberta em que a imaginação do observador possa fazer parte 

do processo. Em outros exemplos, ainda que não se proponha uma reconstrução total, 

são impostos conteúdos, pontos de vista e caminhos que tornam a fruição 

substancialmente passiva. 

Por outro lado, a arquitetura seria capaz de reconhecer outros aspectos contextuais 

que concorrem na apreensão das áreas arqueológicas, como a própria atmosfera do 

lugar, o caráter fragmentário dos remanescentes, as dimensões estéticas e a qualidade 

da paisagem natural ou construída do entorno. 

Esta visão conectiva entre os testemunhos arqueológicos e o ambiente em que se 

inserem é uma das contribuições singulares da disciplina arquitetônica para o 

entendimento e a ampliação de significados das áreas arqueológicas. Quando essa 

leitura é incorporada ao projeto de apresentação dos vestígios, o conhecimento da 

sociedade a partir da sua cultura material é potencializado sem a imprescindibilidade 

da reconstrução total. 

Todavia, alguns entraves concorrem para que essa visão não seja constante nos 

projetos. Um deles é a opção pela musealização arqueológica. A princípio 

recomendada pela necessidade de proteção dos fragmentos e movida pelo desejo de 

comunicação cultural, a musealização termina confinando as estruturas encontradas 

em espaços fechados e sem contato com o exterior. Naturalmente existem projetos em 

que essa circunstância é amenizada, mas estes não são predominantes. 

Outra dificuldade é quando há uma divisão entre a fase cognitiva e o ato criativo, ou 

seja, quando as inferências arqueológicas não são absorvidas ou levadas em 

consideração na concepção dos projetos arquitetônicos de proteção e apresentação. 

Isto pode resultar numa expressividade formal exagerada da arquitetura 

contemporânea que termina silenciando a arqueologia, alterando seu contexto ou 

impedindo que o documento “fale” ao observador. São exemplos onde a arqueologia é 

a ocasião ou o pretexto do novo projeto de arquitetura e não o seu motivo inicial. 

O referencial teórico que embasa esta tese e que traz princípios norteadores para a 

prática deste tipo de projeto, bem como a verificação da sua aplicação prática em 

diversos modelos de intervenção, revelou que qualquer que seja a opção 
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tipomorfológica adotada pelo arquiteto, o novo projeto deve partir da centralidade do 

significado dos fragmentos sobreviventes. Somente considerando este passado 

estratificado como a razão de ser do projeto é possível afastar-se das soluções 

projetuais autônomas e autorreferentes. 

Metodologicamente, a atuação apartada de arqueólogos e arquitetos nos momentos de 

pesquisa/escavação e concepção de estruturas também contribui para que a 

perspectiva espacial e contextual própria do arquiteto só passe a vigorar depois que a 

nova “forma arqueológica” já foi constituída. Portanto, é fundamental uma participação 

mais ativa do arquiteto inclusive no reconhecimento dos achados, mesmo que em 

alguns ambientes acadêmicos já seja visualizada essa aproximação. 

Há situações em que nem os arqueólogos alcançam um entendimento sobre a 

materialidade evidenciada e em consequência da inconsistência da narrativa 

arqueológica a arquitetura não opera como mediadora entre o observador e os restos. 

Em outras situações, uma análise conjunta dos fragmentos, materiais a eles 

associados e fontes diversas possibilita a compreensão das estruturas pelos 

arqueólogos, mas a ausência de leitura formal das evidências materiais prejudica o 

desenvolvimento de um projeto arquitetônico que lhes dê sentido. 

Portanto, para evitar apresentações forçadas de restos sem significado que por vezes 

competem na qualidade ambiental dos espaços urbanos, o arquiteto precisa opinar 

sobre a possibilidade de reenterro dos vestígios. Isto demonstra a necessidade de 

parâmetros para não se conservar arquivisticamente ou expor inadvertidamente a 

materialidade arqueológica em prejuízo do contexto ambiental, histórico ou cultural 

existente. Como colocado ao longo da tese, a observação de critérios qualitativos, 

informativos, ambientais e de gestão das áreas arqueológicas são fundamentais para o 

desenvolvimento dos projetos de proteção e apresentação. Estes parâmetros giram em 

torno da consistência material dos vestígios, da coesão da narrativa arqueológica, do 

impacto ambiental da nova intervenção e sua possibilidade de gerenciamento. 

Somente após a avaliação destes pode-se conduzir o projeto de arquitetura ou optar 

pelo reenterro e preservação cognitiva dos restos. 

A análise da experiência italiana revelou que embora ainda seja necessária maior 

interação entre os dois campos, as perspectivas atuais que equilibram a conservação e 

a valorização – entendida como atribuição de sentido - dos achados se aproximam 
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mais dos objetivos interdisciplinares requeridos para este tipo de intervenção. Deste 

ponto de vista, os fundamentos da corrente teórica do restauro crítico-conservativo e 

criativo se mostraram mais apropriados ao trato dos restos arqueológicos. Isto porque 

nesses casos o projeto do novo não se apresenta de forma desvinculada do antigo, 

sem referências e sem continuidade, ao contrário do que ocorre quando se considera 

distintamente o momento da conservação e da inovação. Além disso, de acordo com a 

pesquisa realizada nesta tese, esta corrente teórica tem repensado os princípios 

ligados ao trato das estruturas fragmentadas. Admitindo, portanto, posicionamentos 

menos puristas como aqueles defendidos por Cesare Brandi para o tratamento das 

ruínas em sua teoria do restauro e mais inovativos em razão da necessidade revelativa 

dos vestígios. 

As exigências de revelação e a disposição em favor da facilitação da leitura da 

preexistência arquitetônica arruinada nos casos em que se tenha dificuldade de 

compreender seu significado podem, assim, suplantar o tabu da sua intangibilidade. 

Isto significa a percepção destes objetos não mais como relíquias do passado, mas 

como elementos integrantes da vida contemporânea, com novos valores que devem 

ser incorporados na sua contínua trajetória histórica. Desta forma, deve haver um 

deslocamento das atitudes meramente protetivas para as de atribuição de valor, não só 

por especialistas, mas por toda a comunidade, buscando a promoção do conhecimento 

e a melhor fruição pública do patrimônio arqueológico. 

Deste ponto de vista, a utilização de uma camada de argamassa de sacrifício sobre os 

fragmentos edilícios, como realizado na basílica de Siponto para sustentação da nova 

obra, não é uma ação condenável. Trata-se de uma intervenção que comunica a 

descoberta e não altera o seu contexto arqueológico, diferentemente de uma proposta 

de reconstrução total sobre os vestígios, que além de não ser distinguível, encerra as 

possibilidades sugestivas. 

De todo modo, as intervenções de proteção e apresentação de áreas arqueológicas 

não seriam entendidas como intervenções de restauro. Primeiro porque desde a 

classificação do restauro arqueológico por Camillo Boito no século XVIII, sua definição 

esteve ligada à manutenção do status quo dos remanescentes edilícios, sem 

considerar a introdução de acréscimos para facilitação de sua leitura. E segundo, 

porque no âmbito geral das intervenções de restauro são trabalhados conceitos como 

lacuna e unidade potencial, os quais não se aplicam a ruínas e vestígios. Todavia, uma 
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nova compreensão do termo “restauro arqueológico” pode ser amadurecida como 

consequência da consolidação de atitudes em favor da reconstrução evocativa de 

antigas arquiteturas. 

No tocante a concepção projetual e as diferentes formas de intervenção tipomorfológica 

estudadas na tese, percebe-se que cada abordagem possui vantagens e 

desvantagens. O emprego das coberturas em comparação aos tratamentos ao aberto, 

por exemplo, obviamente tem a vantagem de introdução da tridimensionalidade às 

áreas arqueológicas em conjunto com a conservação dos vestígios, mas pode se 

configurar num problema quando se trata de vestígios urbanos ou áreas extensas. Por 

outro lado, no que se refere à novas perspectivas visuais, nem sempre o ponto de vista 

alto é o melhor como sugeria Franco Minissi. Uma visão a partir do solo é mais íntima e 

emocional enquanto a partir do alto é histórica e museográfica. Além disso, a evocação 

da antiga forma não é uma atitude imperativa, embora possa adicionar informações 

funcionais e simbólicas importantes para o entendimento dos restos. 

Portanto, não há soluções unívocas ou predeterminadas, mas apenas um referencial 

teórico comum e um desejo de colocar o bem em evidência. Todo caso deve ser 

exaustivamente pensado. Principalmente a partir da interpretação da materialidade 

arqueológica e do discurso que será trazido à luz, o qual pode estar apoiado numa 

leitura de aspectos técnicos e construtivos, do cotidiano, de distribuição espacial e 

função dos ambientes etc. Os estudos de caso estudados na tese evidenciaram 

diferentes lados da história que podem ser comunicados, como questões tipológicas (a 

exemplo da Casa de Championnet I), aspectos artísticos (como na sala sul da basílica 

de Aquileia), ou valores imateriais (como na área arqueológica da basílica de San 

Paolo). 

Todos esses possíveis aspectos a serem comunicados tem que ser construídos em 

comum com a sociedade, evitando a valorização fetichista dos vestígios do passado. A 

singularidade do patrimônio arqueológico reside justamente no seu papel social e no 

seu valor simbólico potencial. O projeto contemporâneo de proteção e apresentação de 

áreas arqueológicas pode se tornar também um elemento de coesão social desde um 

passado em comum. Assim, a nova arquitetura através de um ato de interpretação 

crítico e atual cria com a preexistência arqueológica e com ela se desenvolve em 

direção a um novo inteiro ressignificado. 
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LISTA DAS INTERVENÇÕES ARQUITETÔNICAS EM ÁREAS ARQUEOLÓGICAS

CONSULTADAS

ITÁLIA

Villa Auditorium
Roma, Lazio
Renzo Piano
2002
Ao aberto (pequenos agenciamentos)

Basilica paleocristã de Siponto
Manfredônia, Foggia
Edoardo Tresoldi 
2016
Ao aberto (tipo alusivo)

Teatro grego de Eraclea Minoa
Eraclea Minoa, Agrigento
Superintendência de Arqueologia de Agrigento
2000
Proteção arqueológica (cobertura)

Museo Nazionale Romano – Crypta Balbi
Roma, Lazio
Maria Letizia Conforto, Massimo Lorenzetti (StudioF27)
2000
Cripta
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Domus romana do Palazzo Valentini
Roma
Administração provincial
2010
Cripta

Piazzeta Toscano
Cosenza, Calabria
Marcelo Guido
2000
Proteção Arqueológica (Cobertura)

Nova intervenção da Villa del Casale
Piazza Armerina, Enna
Guido Meli
2012
Reproposição Volumétrica (Abrigo)

Vila de Trajano
Arcinazzo Romano, Roma, Lazio
Vicenzo Fasolo
2002-2005
Proteção Arqueológica (Cobertura)

Área arqueológica de Caucana
Santa Croce Camerina, Ragusa
Architrend
2010
Proteção arqueológica (cobertura)
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Domus dell’Ortaglia
Brescia, Lombardia
Giovanni Tortelli e Roberto Frassoni
2005
Reproposição volumétrica (abrigo)

Área arqueológica Cittá di Fregellae
Roma, Lazio
Laura Romagnoli, Guido Batocchioni
2001
Reproposição volumétrica (abrigo)

Pavilhão de ingresso Artemision
Siracusa
Vicenzo Latina
2010
Reproposição volumétrica (cripta)

Casa de Championnet I
Pompéia
2017
Proteção arqueológica (cobertura)
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Sala sul da basílica de Aquileia
Udine
Giovanni Tortelli e Roberto Frassoni
2017
Reproposição volumétrica (abrigo)

Área arqueológica da basílica de San Paolo Fuori le Mura
Roma, Lazio
Lucrezia  Spera,  Umberto  Utro,  Alessandro  Vella,  Daniela
Esposito e Giovanni Bulian
2018
Reproposição volumétrica (cripta)

Cobertura para a área do sepulcro da Via Ostiense
Roma, Lazio
Francesco Cellini
1999
Proteção arqueológica (cobertura)

Domus de Augusto
Roma, Lazio
Superintendencia archeologica di Roma – Barbara Nazzaro
2020
Reproposição volumétrica (abrigo)

Vila romana de Castro dei Volsci
Castro dei Volsci, (sul de Roma)
2013
Proteção arqueológica (cobertura)
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Necrópole - Vallone di San Lorenzo
Umbria, Montecchio
Spartaco  Capannelli  (Soprintendenza  Archeologica
dell’Umbria)
2006
Proteção arqueológica (cobertura)

Teatro e anfiteatro romanos de Cividate Camuno
Brescia, Lombardia
Archigem (Stefania Guiducci e Marzio Mercandelli)
2003
Ao aberto (pequenos agenciamentos)

Área Arqueológica do Santuário de Minerva
Brescia, Lombardia
Studio TeAM The Glub
2007
Proteção arqueológica (cobertura)

Arqueoparque Vilandro
Bolzano, Tyrol
Erich Erlacher e Bernhard Oberrauch
2009
Reproposição volumétrica (abrigo)
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Área Arqueológica - Piazza Mercato di Sabato a Cappella
Monte di Procida, Napoli
Orfé Costruzioni S.R.L
Reproposição Volumétrica (Cripta)

Necropoli della Via Triumphalis
Vaticano
2013
Reproposição volumétrica (cripta)

Doss Zelor
Fiemme, Trentino
Ao aberto (pequenos agenciamentos)

Cobertura da Vila de Arianna a Stabia
Próximo a Pompéia
Proteção arqueológica (cobertura)

Casa del Giardino di Ercole
Pompéia
Proteção arqueológica (cobertura)
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Área arqueológica - Palazzo Pignano
Cremona, Lombardia
Proteção arqueológica (cobertura)

Antiga cidade grega de Camarina
Ragusa, Sicília
Proteção arqueológica (cobertura)

Parque Arqueológico
Nola, Napoli
Ferruccio Izzo
2015
Proteção arqueológica (cobertura)/pequenos agenciamentos

Área Arqueológica - Piazza San Nicola a Cocumola
Minervino di Lecce
2012
Cripta
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Cobertura - siti archeologici 
Marsala, Trapani
Proteção arqueológica (cobertura)

Área arqueológica de Frascole
Firenze, Toscana
Proteção Arqueológica (Cobertura)

Città Etrusca di Vulci
Viterbo
Proteção arqueológica (cobertura)

Escavo via Dante. Porta dei Leoni
Verona, Veneto
Ao aberto (pequenos agenciamentos)

Tridentum sotterrranea
Trento
Cripta
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Área arqueológica - piazza Duomo
Feltre, Belluno, Veneto
Cripta

Luni sul Mignone
Viterbo
Proteção arqueológica (cobertura)

Domus dei Coiedii
Castelleone di Suasa, Ancona
Proteção arqueológica (cobertura)

Área Arqueológica Sassoferrato (Sentinum) Attidium
Ancona
Proteção arqueológica (cobertura)
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Villa Romana della Valdonega, sito archeologico di via Zoppi
Verona, Veneto
Reproposição volumétrica (abrigo)

Villa di Plinio (Colle, SanGiustino)
Perúgia
Laura Romagnoli, Guido Batocchioni
Proteção arqueológica (cobertura)

Villa di Livia
Roma, Lazio
Proteção arqueológica (cobertura)

Antiga cidade etrusca de Ferento
Viterbo
Proteção arqueológica (cobertura)

La domus di piazza Nogara
Verona, Veneto
Cripta
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Teatro de Taormina
Messina, Sicília
Franco Ceschi
Ao aberto (pequenos agenciamentos)

Teatro de Siracusa
Siracusa
Ao aberto (pequenos agenciamentos)

Teatro de Catânia
Catânia, Sicília
Ao aberto (pequenos agenciamentos)

Área arqueológica de vicolo Aquila Nera
Bergamo
Proteção arqueológica (cobertura)
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Progetto Acquae Patavinae - Villa romana di via Neroniana
Montegrotto Terme
Proteção arqueológica (cobertura)

La Villa dei Volusii Saturnini a Lucus Feroniae
Fiano Romano, Roma
Proteção arqueológica (cobertura)

Tumba etrusca – Montalto di Castro
Viterbo
Proteção arqueológica (cobertura)

Estrada romana de  Pitinum Pisaurense a Macerata Feltria
(Pieve di San Cassiano)
Pesaro
Proteção arqueológica (cobertura)

Área arqueológica de Colombarone
Pesaro
Proteção arqueológica (cobertura)
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Área Arqueológica de Potentia
Porto Recanati
Proteção arqueológica (cobertura)

Área Arqueológica de Helvia Ricina
Macerata
Ao aberto (pequenos agenciamentos)

Area archeologica di Via dell'Abbondanza
Pesaro
Cripta

Parque arqueológico de Urbs Salvia
Urbisaglia, Macerata
Proteção arqueológica (cobertura)
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Domus del Mito
Sant’Angelo in vado, Pesaro e Urbino
Proteção arqueológica (cobertura)

Área Arqueológica La Fenice
Senigallia, Ancona
Donata Tchou, Paolo Procesi
2003
Cripta

Monte Torto di Osimo
Osimo, Ancona
Proteção arqueológica (cobertura)

Villa romana Desenzano del Garda
Brescia, Lombardia
Proteção arqueológica (cobertura)

La domus romana e il suo mosaico - piazza San Vitale
San Salvo, Chieti, Abruzzo
Alessandro Vitale, Lucia Secondo, Stefania Giardinelli
2015
Reproposição volumétrica (abrigo)



Intervenções arquitetônicas de proteção e apresentação de áreas arqueológicas:
um olhar sobre a experiência italiana                                                                                               Tatiana Costa

Área arqueológica Cavellas di Casazza
Casazza, Lombardia
2015
Cripta

Parco Archeologico Privernum
Próximo a Roma (Sul)
Ao aberto (pequenos agenciamentos)

Área arqueológica Giardini Luzzati
Genova, Liguria
Cripta

Novo Mercado de Testaccio
Roma
Marco Rietti
2003-2012
Cripta
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Necropoli di Pill’ ‘e Matta
Quartucciu, Cagliari
David Palterer, Norberto Medardi
2010
Reproposição volumétrica (abrigo)

Domus de Chirurgo
Rimini
Studio Cerri Associati Engineering
2007
Reproposição volumétrica (abrigo)

Parque arqueológico e antiquario de Castelseprio
Castelseprio, Varese
Archigem – Guiducci e Mercandelli
2004-2008
2005-2011
Ao aberto (pequenos agenciamentos)

Ipogeo degli Aureli
Roma, Lazio
Bianchivenetoarchitetti
2011
Cripta

Igreja de San Pietro al Forte di Osoppo (Casa di Tamburo)
Pierluigi Grandinetti
2001
Proteção arqueológica (cobertura)
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Col di Zuca, Vila Santina
Udine
Proteção arqueológica (cobertura)

Domus dei Mosaici di Claterna
Ozzano nell’Emilia, Bolonha, Itália
Federico Scagliarini, Studio Tasca architetti associati
2010
Proteção arqueológica (cobertura)

Villa Romana di Faragola
Ascoli Satriano (Fg)
Luigi Franciosini Giuliano Volpe, Maria Turchiano
2009
Reproposição volumétrica (abrigo)

(Um incêndio destruiu tudo)

Mura di Caposoprano
Gela
Fortunato Motta
2009 
Proteção arqueológica (cobertura)
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Restos megalíticos do templo de Mnajdra
Malta
W. Hunziker Architekten
2009 
Proteção arqueológica (cobertura)

Centro  de  visitantes  e  Parque  arqueológico  “Piano  della
Civita”
Artena, Roma
Montuori, Checchi e Petrachi
Reproposição volumétrica (abrigo)

Vila romana de Patti Marina
Messina, Sicília
Franco Ceschi
2002-2006
Proteção arqueológica (cobertura)

Área arqueológica de Roselle (antiga cidade romana)
Grosseto
Ao aberto (pequenos agenciamentos)

Anfiteatro romano de Ancona
Ancona
Proteção arqueológica (cobertura)/pequenos agenciamentos
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Igreja de Santa Maria delle Monache 
Isernia
Franco Pedacchia
Proteção arqueológica (cobertura)

Área arqueológica de Santa Gerusalemme
Pescara
Cripta

Domus
San Benedetto dei Marsi, Aquila
2001
Reproposição volumétrica (abrigo)

Restos  da  Catedral  bizantina  Santa  Maria  Aprutiensis e
domus 
(Chiesa Sant’Anna dei Pompetti)
Teramo, Abruzzo
Cripta
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Mosaico da Chiesa del Salvatore
Piazza del Duomo, Turim
Cripta

Cidade de Opitergium
Oderzo, Treviso
Cripta

Oratorio dei Quaranta Martiri al Foro Romano
Roma, Lazio
Reproposição volumétrica (abrigo)

Área arqueológica Basílica Hilariana
Roma, Lazio
2TR Architettura
2001
Ao aberto (pequenos agenciamentos)

Portico d’Ottavia
Roma, Lazio
Laura Romagnoli, Guido Batocchioni
2002
Ao aberto (pequenos agenciamentos)
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Parque arqueológico Passo Di Corvo
Foggia, Puglia
Ao aberto (pequenos agenciamentos)

Sala de exposição “Giardino Romano dei Musei Capitolini”
Roma, Lazio
Carlo Aymonino
2005
Reproposição volumétrica (abrigo)

Parque Arqueológico da Porta Palatina
Turim
A. Isola, G. Durbiano e L. Reinerio 
2006
Ao aberto (pequenos agenciamentos)

Parque arqueológico Villa Freya Stark
Asolo, Treviso
Alberto Torsello
2008
Ao aberto (pequenos agenciamentos)
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Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli
Roma
Guido Batocchioni e Laura Romagnoli
2011
Ao aberto (pequenos agenciamentos)

Teatro Romano
Aosta
Roberto Rosset, Daniele Monaya
2001

Basilica of Aquileia
Aquileia
Ottavio Di Blasi
1999

Torre di Porta Gabella
Antiga Ripa Teatina
Rocco Valentini
2013
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