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INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objeto de estudo o projeto de intervenção da residência moderna

Heleno Sabino (Figuras 1), obra do arquiteto Geraldino Duda, em Campina Grande-PB. A referida

proposta é resultado da disciplina de Projeto de Arquitetura V, ministrada no CAU-UFCG, a qual tem

por objetivo introduzir os métodos de intervenção no patrimônio edificado.

Foram adotadas três linhas metodológicas demonstradas no esquema da (figura 5): 1_ANÁLISE DO

OBJETO ARQUITETÔNICO, por AFONSO (2017) que adaptou análises propostas por SERRA (2006) e

por ROVIRA e GASTON (2007). 2_ESTUDO DA CONSERVAÇÃO baseada em LICHENSTEIN (1986) e

TINOCO(2009), por meio de FID’s e Mapa de Danos; Por fim, 3_INTERVENÇÃO NO PATRIMONIO

EDIFICADO, que baseia-se em KÜHL (2015) que apresenta princípios de distinguibilidade,

reversibilidade, mínima intervenção e compatibilidade de técnicas e materiais.

OBJETIVO
Esse trabalho tem como objetivo divulgar a experiência projetual acadêmica em intervir no patrimônio

moderno (figura 2), após estudos de conservação realizado por meio de FID’s (Fichas de Identificação

de danos) e Mapa de Danos, trabalhando-se com as dimensão tectônica (figura 3 e 4) conceituada

por FRAMPTON (1995), como a poética da construção, ou arte da construção, assim como, contribuir

com as discussões de documentação, conservação e intervenção em obras residenciais modernas.

METODOLOGIA

O aporte teórico baseia-se principalmente nas Cartas Patrimoniais, especificamente, a CARTA DE

BURRA (2003), que define conservação como “os cuidados a serem dispensados a um bem para

preservar-lhe as características que apresentam uma significação cultural”.

APORTE TEÓRICO

Figura 6: Tabela do estado de conservação. Fonte: Autor

O projeto foi desenvolvido embasando-se em uma série de investigações quanto as dimensões

histórica, funcional, formal, espacial e tectônica, além da produção de mapas de danos (resumida na

tabela de conservação da figura 6), afim de compreender o projeto original, a obra construída e suas

modificações ao longo dos anos (anamnese), assim como suas patologias.

Os desafios enfrentados, quanto ao intervir em um bem privado, herança familiar e de mesmo modo

patrimônio imóvel, acarreta uma série de requisitos que premeiam entre preservar a autenticidade do

objeto, e a necessidade para abrigar novos usos. Diante disso, desenvolveu-se uma proposta (figura 7

e 8) que considerando-se a boa inserção na cidade e as tendências mercadológicas locais, optou-se

por um intervenção que adaptasse o uso residencial original para um espaço multiuso com escritórios,

coworking e espaços de alimentação rápida/café.

Optou-se por um partido de intervenção mínima, com objetivo de preservar sua significância,

compreendida principalmente por sua volumetria, materialidade e relações de espaço

interno/externo. Dentro desse partido, foi concebido um anexo, apesar da pouca área livre do

terreno, que busca envolver a residência de forma silenciosa e distinguível, para tal, utilizou-se da

coberta em estrutura metálica vazada que contrasta com a edificação original em concreto armado.

Essa coberta, conecta o bloco de banheiros com um café e ao mesmo tempo cria uma área de estar

com mesas.

As intervenções internas foram focadas especificamente na recuperação de pisos de madeira e

azulejos e esquadrias, assim como a substituição, nos casos irreversíveis, por materias

contemporâneos que dialoguem com o lugar. Alguns espaços foram reorganizados com pequenas

subtrações de paredes para tornar acessível, assim como fechamento de aberturas com placas

metálicas que possam ser reversíveis assim como marcar a abertura original.

Também foi proposto uma reorganização na coberta, devido sério problema de infiltração

apresentado, assim como especificação de um espaço técnico onde fossem locados os motores de ar

condicionado.
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Figura 1: Foto antiga fachada principal. Fonte: Acervo pessoal Geraldino Duda 

Figura 8: Imagens proposta de intervenção. Fonte: Autores
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Figura 2: Esquema ocupação do solo; sistema estrutural; anexo proposto. Fonte: Autores

Figura 3: Residência Heleno Sabino 2017-2018. Fonte: 01, 03 e 04 – Camila Meneses; 02 – Diego Diniz
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Figura 4: Materialidade Residência Heleno Sabino (pedra, azulejos, tacos de madeira, gradis. Fonte: Diego Diniz

divisórias com aço corten aberturas para ventilação/ acessibilidade
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Figura 5: Esquema de Metodologias Adotadas. Fonte: Acervo GRUPAL,2018.  
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Figura 7: Plantas, fachada e cortes. Fonte: Autores.  


