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A ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA NA CIDADE DE ANTONIO PRADO/RS APÓS O 
TOMBAMENTO DO IPHAN. Fernando J. Bartelle Jr, Julian Grub, Alexandre R. dos Santos (Centro de Ciências 
Exatas e Tecnológicas - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - UNISINOS). 
É uma tônica dos discursos atuais em arquitetura falar-se da importância do patrimônio histórico e sua preservação 

como medida de manutenção da cultura de uma comunidade. A criação de órgãos de preservação como o IPHAN promove uma 
crescente transformação nos centros históricos brasileiros, antes sucateados e esquecidos, através da criação de diretrizes que 
delimitam a atuação tanto na restauração dos prédios antigos quanto na criação de novas construções nos entornos. Sendo Antonio 
Prado uma cidade que apresenta uma área tombada desde 1989, busca-se por meio deste trabalho uma compreensão da legislação, 
avaliando as reais limitações por ela impostas, e qual a possibilidade de ali existir uma arquitetura que acompanhe os rumos da 
contemporaneidade, sem entretanto danificar a arquitetura vernácula da cidade. Através de recursos como entrevistas com os 
profissionais envolvidos; estudo da legislação de preservação monumentos e sítios históricos brasileiros e sua relação com o caso 
proposto; estudo da contemporaneidade arquitetônica; organização de inventário das tipologias principais do centro histórico; 
organização de banco de imagens e fichas de catalogação; e análise crítica das fachadas dos prédios construídos após o 
tombamento, pretendemos incitar uma reflexão a respeito da legislação patrimonial, verificando de forma crítica qual a sua 
interferência na arquitetura contemporânea na referida cidade. Como resultado disso, intentamos produzir um banco de dados com 
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imagens, textos e fichas de leitura; formar um grupo de pesquisadores para desenvolver a reflexão a respeito da legislação 
patrimonial e sua interferência na arquitetura contemporânea; e realizar, através de futuras pesquisas, um aprofundamento das 
questões que aparecerem no decorrer desta pesquisa, mas que não correspondem ao foco principal desta. (FAPERGS,UNISINOS). 
 




