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Prefácio
Em 2014, pouco antes de iniciar o afastamento 
para o doutorado, tive a satisfação de orientar 
o Trabalho de Conclusão de Curso de Estela, 
depois de termos nos encontrado em várias 
disciplinas ao longo de sua graduação em 
Design Gráfico. O trabalho, que articulava 
conceitos sobre Memória e conhecimentos 
em Design Editorial, tinha como objeto de 
estudo o Casarão nº 08.  A culminância da 
prática projetual da pesquisa configurou-
se em um catálogo sobre a restauração do 
prédio, então recém finalizada.

Ainda que, por si só, a articulação 
teórica do trabalho já fosse interessante 
e o objeto escolhido reverberasse uma 
parte importante da história e da memória 
local, o trabalho de Estela tinha outros 
significados, não menos relevantes. Um 
deles, a participação de sua mãe no processo 
de restauração, e também sua autoria de 

vários dos registros que compunham o 
trabalho. Além dela, outros membros da 
família também colaboraram, cedendo 
imagens de detalhes e processos que 
enriqueceram consideravelmente o registro 
a que o catálogo se propunha. Assim, o 
envolvimento da autora com a pesquisa 
teve, da mesma forma que a própria 
restauração do Casarão, muitas camadas.

O resultado de tal proposta e da 
dedicação da graduanda originaram um 
trabalho que não apenas foi elogiado pelas 
professoras pesquisadoras que compuseram 
a banca, Profa. Dra. Helena Neves e Profa. 
Dra. Paula Lima, ambas ligadas ao Grupo 
de Pesquisa Memória Gráfica de Pelotas, 
mas também rendeu uma indicação de 
publicação.

O tempo passou, Estela terminou 
a graduação enquanto eu concluía meu 
doutoramento e, em meu retorno, já em 
2018, assumi a chefia do Núcleo de Editora e 
Livraria da Universidade Federal de Pelotas 
(NELU). De lá para cá, em parceria com a 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, nossa 
Editora lançou uma série de publicações 
que ajudam a contar uma parte da história 
da instituição, através de seus setores e 
de sua estrutura. Ao encerrar-se o período 
desta profícua parceria, que a Pró-Reitora 
Profa. Dra. Francisca Michelon expõe em seu 
texto, a seguir, surgiu a ideia de transformar 
aquele catálogo, tão bem documentado e 
cuidadosamente produzido, no registro da 
restauração do atual Museu do Doce, que 
ocupa muito pertinentemente o prédio do 
Casarão nº 08.

É um imenso prazer fazer parte desta 
produção e ver reverberar o trabalho e a 
dedicação de uma aluna tão talentosa quanto 
Estela, em mais uma peça deste rico mosaico 
que compõe a história de Pelotas e da UFPel.

Ana da Rosa Bandeira
 Editora-Chefe do NELU/UFPel e Professora 

Adjunta dos Cursos de Design Gráfico e Digital
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Apresentação

Quando a Professora Ana da Rosa Bandeira, 
Chefe da Editora da Universidade Federal 
de Pelotas (UFPel), perguntou-me se o 
“Catálogo da restauração do Museu do 
Doce - UFPel” era condizente com a linha 
editorial de extensão, que o trabalho com 
o Patrimônio Cultural vinha desenvolvendo 
nesta Pró-Reitoria, respondi: sim. A 
obviedade do fato dispensava eu ter visto 
o livro fotográfico ao qual ela se referia. 
Eu o veria, em seguida. E, enquanto seguia 
suas páginas e reencontrava a Casa 8 em 
fotografias performáticas inseridas em 
uma produção gráfica estudada e pensada 
nos detalhes, percebi a mesma emoção que 
senti naquele primeiro ano de abertura da 

casa, após a sua restauração. Estava ali um 
portal de tempo, um sopro de sentimento 
de quando a casa foi inaugurada, tão logo 
construída. A restauração de um edifício 
histórico provoca a sensação de se estar 
diante de um lugar recém construído.

 O passado é inegociável, irrecuperável 
mas, plenamente, imaginável. Portanto, 
ver a casa ter sido tirada das ruínas, na 
sua estrutura e nos seus detalhes, foi 
um momento magnífico de perfeita 
ressurgência. Todavia, passados meses, 
passados anos, tornou-se natural vê-la, 
como se sempre tivesse sido como é agora. 
Perdia-se a ideia de uma ruína doída e 
dolorosa que ocupou aquele lugar da nossa 

A casa que ressurgiu do esquecimento

vista durante anos, seguindo um processo 
de degradação inclemente. Assim, já se 
diluiu a emoção do momento em que a casa 
foi devolvida recuperada e o encanto que 
vê-la assim causou. 

A trajetória dessa casa na cidade 
desempenha um papel importante para a 
compreensão das políticas patrimoniais que 
estão, de modo progressivo, caracterizando a 
região na qual nos encontramos. Sobretudo, 
destaca elementos essenciais para que se 
distinga a forma como os agentes culturais, 
políticos e sociais articulam o passado e a 
história em seus discursos para moldar uma 
memória que se apresenta como fundadora 
de um presente, no qual diferentes forças 
disputam territórios.

A recente tese da Professora Nóris 
Mara Pacheco Martins Leal¹ dedica uma 
seção a registrar a trajetória desta casa sob o 
ponto de vista da confluência de interesses 
que permitiram que fosse adquirida pela 
UFPel e restaurada com recursos advindos 
do Ministério da Educação. Justamente, o 
subcapítulo intitula-se “uma casa para o 
museu”, referindo-se ao acordo entre os 
entes federais e municipais que, atribuindo 
a função ao imóvel, viabilizou a sua compra 

e total recuperação. A análise que Leal fez 
subtrai a aparência dos fatos e destaca as 
camadas de sentido do movimento contínuo 
das forças que movimentam o patrimônio. 
Sobre isso, seu enunciado é determinante 
quando diz que o estudo observa: 

o tratamento que a casa recebeu daqueles 

que a usaram ao longo do tempo relatado, 

reflete o conceito de patrimônio vigente em 

cada período, assim como os valores que a ela 

vão sendo atribuídos e os conflitos inerentes 

às disputas patrimoniais que se instituem, 

sobretudo, conforme avançam as formas 

de proteção e valorização do emergente 

patrimônio imaterial. (LEAL, 2019, p.142)

 Essa importante tese foi replicada 
em diversos outros textos publicados e 
apresentados no meio acadêmico. Sugiro, 
com muita convicção, sua leitura.

¹ LEAL, Noris Mara Pacheco Martins. A trajetória de uma 

Construção Patrimonial: A tradição doceira de Pelotas 

e Antiga Pelotas na Constituição do Museu do Doce 

da Universidade Federal de Pelotas. Tese (Doutorado). 

Programa de Pós-Graduação em Memória Social e 

Patrimônio Cultural. Universidade Federal de Pelotas, 

2019.
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Portanto, a singularidade dos fatos 
que permitiram o ressurgimento da casa na 
forma quase original do período em que a 
família a construiu e a habitou, só pode ser 
entendida no modo como a Universidade 
vai se aliando aos desígnios das políticas 
patrimoniais na cidade. Assim, esta casa 
restaurada em razão de ter sido acordado 
que nela se situaria o Museu do Doce, é um 
documento da confluência de discursos 
memoriais que elegem lugares para ancorar 
a imaterialidade dos conceitos que afirmam 
o presente.

 A Casa do Conselheiro, como hoje é 
conhecida, é um monumento mais do que um 
edifício. Quando suas portas foram abertas, 
nada havia dentro dela, além de si própria. 
No entanto, formaram-se filas de pessoas 
para conhece-la e o que era apresentado aos 
visitantes, mais do que a história da família 
que a construiu, eram os seus cômodos, 
seus estuques nos tetos, suas escaiolas nas 
paredes, suas imensas janelas e portas, as 
técnicas que a fazem um catálogo dos artífices 
do Século XIX. Mais do que um museu, a casa 
era um objeto do museu. Visitada e olhada 
como tal. Também esse início de vida nova foi 
incorporado a sua trajetória.

E é esse o momento que as 
fotografias deste livro registram. A abertura 
da casa ao público após o restauro. E no 
terceiro capítulo, fotografias de alguns dos 
processos de restauro ilustram a dimensão 
do trabalho feito. 

Portanto, é uma imensa alegria 
apresentar este catálogo como a publicação 
que encerra a linha editorial da extensão, 
acordada entre a Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura e a Editora da UFPel desde 2017. É um 
privilégio concluir uma gestão de trabalho 
afetuoso e consciente pelo patrimônio com 
uma obra que ilustra, de modo incontestável, 
a densidade memorial do acervo histórico 
que a Universidade tem sob a sua guarda. E 
é um incentivo a continuarmos acreditando 
que o patrimônio só é cultural se pertence 
a um grupo e dele consegue dizer mais do 
que as palavras. Assim, este livro restitui o 
sentimento da casa aberta à comunidade. 

Prepare-se, leitor, para um passeio 
visual no monumento histórico mais icônico 
do patrimônio dessa cidade.

Francisca Ferreira Michelon
Pró-Reitora de Extensão e Cultura da 

Universidade Federal de Pelotas
Gestão 2017-2020
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Os termos riqueza, refinamento, elegância, 
cultura e aristocracia são recorrentes dentro 
do universo de referências sobre a cidade 
de Pelotas. A razão para isso é atribuída ao 
desenvolvimento, nos seus arredores, da in-
dústria do charque, durante o longo período 
que vai de 1779 às primeiras décadas do sé-
culo XX. Durante o decorrer do século XIX e 
nos primeiros 20 anos do século XX, Pelotas 
adquire características sociais peculiares, re-
lacionadas à prosperidade e cultura, dentro 
do complexo gaúcho. 

O período entre 1779 – data da fun-
dação da primeira charqueada – e 1860 foi 
marcado pela prosperidade econômica. Ur-
banisticamente, porém, a cidade recém sur-
gia, sendo raros os seus prédios públicos e os 
seus sobrados. O município atingiu o auge 
do seu desenvolvimento econômico, urba-
no, social e cultural entre os anos de 1860 e 

Pelotas, 
Princesa 

do Sul
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1890. Este apogeu sociocultural explica-se 
pela convergência de boas condições ur-
banas e econômicas, tanto regionalmente 
como globalmente. A partir de 1890, é fato 
notório que a economia, baseada no char-
que, começa a declinar, como consequência 
da Revolução Federalista, do advento dos 
frigoríficos e da Primeira Guerra.

 Ainda hoje, a cidade depende muito 
das atividades agropecuárias e da agroin-
dústria, mas também é dona de acervo ar-
quitetônico impressionante, herança do 
apogeu das charqueadas, quando a “aristo-
cracia da carne-seca” habituou-se a gastar 
fortunas em construções suntuosas, impor-
tando materiais e contratando arquitetos e 

artistas estrangeiros. As novas construções 
buscavam eliminar as características colo-
niais do casario que compunha a cidade, en-
tão associado à ideia de atraso. Através do 
forte contato mantido com a Europa, prin-
cipalmente Paris, o pequeno núcleo colonial 
se transformou em um próspero povoado, 
seguindo os moldes do ecletismo europeu.

 Alguns edifícios construídos 
durante a época de auge foram tombados 
pelo IPHAN², a partir de 1972. Dez anos mais 
tarde, entrou em vigor uma lei municipal 
de tombamento para preservar o restante 
do patrimônio edificado da cidade. No 
ano 2000, foi aprovado o projeto de lei 
que transformou Pelotas em patrimônio 

cultural do Rio Grande do Sul, com base na 
Constituição Federal de 1988, e na Estadual 
de 1989, que obrigam o Estado a zelar 
pelo patrimônio material e imaterial da 
sociedade. Mais adiante, em 2001, Pelotas 
se integrou ao Programa Monumenta, 
do Ministério da Cultura e do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, com 
apoio da Unesco. O Monumenta promove 
a restauração do patrimônio arquitetônico, 
por meio de contratos com as prefeituras 
e outras entidades públicas e privadas, que 
se obrigam também a investir nos projetos, 
como contrapartida.

² O IPHAN tem como objetivo 

promover e coordenar o processo 

de preservação do Patrimônio 

Cultural Brasileiro para fortalecer 

identidades, garantir o direito 

à memória e contribuir para o 

desenvolvimento socioeconômico 

do país. Instituição coordenadora 

da Política e do Sistema Nacional 

do Patrimônio Cultural, capaz de 

identificar, produzir e difundir 

referências para a preservação 

do patrimônio cultural no plano 

nacional e internacional, dotada 

de carreira de Estado, qualificação 

técnica e estrutura funcional para 

atender as demandas da sociedade.
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1. Página anterior - margem do Canal São Gonçalo

2. Acima - detalhe da Fonte das Nereidas

3. À direita - vista superior da cidade de Pelotas
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4. Trapiche da praia do Laranjal
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5. À esquerda - Grande Hotel

6. Acima - fachada da casa sede da Reitoria da Universidade Católica de Pelotas (UCPel)
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7. Página anterior - praia do Laranjal

8. À esquerda - Igreja do Redentor (Igreja Cabeluda)
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O Casarão nº 08 faz parte do conjunto de 
três casarões representativos do ecletismo³, 
tombados pelo IPHAN em 1977 e situados na 
praça principal da cidade de Pelotas, a Praça 
Coronel Pedro Osório. Foi construído em 1878, 
para residência do Conselheiro do Império 
Francisco Antunes Maciel, com projeto 
arquitetônico do italiano José Isella. Este 
arquiteto foi um dos muitos estrangeiros que 
chegaram a Pelotas na metade da década 
de 1860. Para quem procurava trabalho na 
construção, desembarcou na hora certa, 
pois a próspera cidade convertia sua riqueza 
em crescimento urbano. Foi apontado como 
autor de diversas obras públicas em Pelotas, 
entre as quais se destacam as capelas da 

Casarão 
nº 08

³ O ecletismo representa um período 

da história da arquitetura onde 

há uma pluralidade de tendências 

estilísticas, predominando durante a 

segunda metade do séc. XIX e início do 

séc. XX. É o período da história onde 

as edificações denunciam o seu uso 

e função por meio de ornamentação 

externa, ou seja, uma arquitetura que 

fala por si mesma. O ecletismo inclui 

edificações que se caracterizam por 

esquadrias em formas verticalizadas, 

adornos predominantemente 

orgânicos e uso de platibanda 

trabalhada com formas vazadas.

29



Santa Casa de Misericórdia e da Sociedade 
Portuguesa Beneficente, a Biblioteca Pública 
e a Prefeitura Municipal.

O casarão é de esquina, possui 
dois jardins, um para cada fachada, e um 
pátio nos fundos. Os jardins permitem 
ventilação e iluminação em todas as 
peças. O lateral divide a residência em 
dois blocos, o social e o de serviço, divisão 
refletida na fachada, tratada de forma 
diferenciada. Uma pequena parte da casa 
tem dois andares, sendo o segundo na época 
provavelmente destinado aos quartos. 
A construção, decorrente do processo de 
desenvolvimento e enriquecimento de 
uma economia centrada na produção e 
exportação de charque, apresenta riqueza 
de ornamentação e refinamento de 
técnicas, materiais construtivos e elementos 
decorativos. Este requinte representava, 
na época, a segurança econômica de seus 
proprietários, demostrando no interior do 
edifício o seu uso social e enfatizando a 
função do espaço correspondente.

Em meio à desocupação definitiva 
pela família Antunes Maciel, em 1970, o 
casarão foi utilizado por várias instituições. 
No período de 1950 a 1973, serviu para a 
instalação do Quartel General da 8ª Brigada 
de Infantaria Motorizada de Pelotas. 
No ano de 1973, recebeu a unidade da 
Superintendência para o Desenvolvimento 
da Região Sul (SUDESUL), extinta em 1990. 
Em 1976, a Secretaria Municipal de Obras 
e Viação passou a ocupar o prédio até 
1978, quando a Secretaria de Urbanismo e 
Meio Ambiente começou a funcionar no 
local. Mais tarde, a casa foi ocupada pela 
Cooperativa Habitacional dos Servidores 
Públicos Municipais. O abandono, no final de 
1990, acelerou o processo de deterioração. 
Em 2006, o prédio foi adquirido pela UFPel 
e restaurado.

9. Página anterior - vista do jardim lateral

10. À esquerda - porão subterrãneo
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11. Cúpula do hall de entrada
33



12. Ladrilhos da calçada exterior
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13. Acima - detalhes de fachada

14. Abaixo - platibanda 15. Janela interior



O tamanho das aberturas e sua altu-
ra, estremada por platibanda e compoteiras, 
sugeriam solidez; os adornos delicados da fa-
chada eram promessa de beleza e bom aca-
bamento; os respiradouros do porão faziam-
me imaginar áreas internas e um pátio com 
caminhos bem cuidados, árvores frutíferas, 
canteiros de flores e uma gruta.

Satolep, Vitor Ramil

“

”



16. À esquerda - detalhe do ornato da fachada

17. Acima - gateira4

4 Gateira é a abertura sobre os 

alicerces para ventilação dos porões.



18. Acima - piso de ladrilho hidráulico do hall de entrada

19. À direita - sala da casa
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20. Acima - vista de esquina da casa

21. À direita - vista do jardim lateral da casa
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22. Vistas laterais da casa - Rua Barão de Butuí
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23. Janela interior 24. Circulação
48 49



25. Ambiente interno
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Cubos sobre cubos punham o chão 
em movimento sob nossos pés. Analisados 
de perto, um a um, sugeriam que esse efeito 
era menos devido ao feitiço geométrico do 
conjunto que à imperfeição original resul-
tante do trabalho falível do artesão. 

Satolep, Vitor Ramil

“

”

26. Sanitário
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27. À esquerda - forro de estuque

28. Acima - detalhe de pintura da escaiola
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29. Acima - janelas de prospecção5 das esquadrias 5 Espaço que expõe as características e condições 

das camadas mais antigas do prédio e permite a 

visualização de suas configurações originais ou 

anteriores à pintura aplicada mais recentemente.
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30. Acima - vista da varanda sobre o jardim frontal

31. À direita - vista de fora do jardim lateral
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32. Área do pátio restaurada



33. À esquerda - lambrequim de varanda

34. Acima - janela
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O processo de identificação entre uma 
cidade e sua população pode ser construído, 
por exemplo, através da proteção de seus 
bens culturais, gerando uma diferenciação 
de outras cidades e fazendo com que 
um povo se orgulhe de sua cultura. A 
responsabilidade coletiva em proteger e 
conservar o patrimônio é importante para 
que as gerações futuras tenham acesso à 
memória de sua comunidade. Em 2009, 
a UFPel iniciou o restauro emergencial 
do Casarão nº 08 de Pelotas para conter 
o processo de degradação que este sofria 
em virtude da ação do tempo e da falta de 
manutenção e de cuidados adequados. A 
execução da restauração efetiva teve início 
em março de 2011, em contrato firmado 
entre a Universidade e a empresa Marsou 
Engenharia Ltda6.

Restauro

6 A Marsou Engenharia Ltda. é uma 

empresa de Goiânia que atua desde o 

ano de 1996 nos ramos da construção 

civil e de restauração do patrimônio 

histórico, nos setores público e 

privado. A Empresa foi fundada 

pelo seu Diretor, o engenheiro civil 

Vicente Souto Junior, tendo como 

suas duas primeiras obras um 

convento e uma igreja católica.
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A restauração resultou de um con-
junto de ações e parcerias qualificadas e 
bem sucedidas realizadas pelas instituições 
UFPel, IPHAN, IFSul, SN Arquitetura e Marsou 
Engenharia Ltda. A UFPel é a proprietária do 
imóvel e ficou responsável pela divulgação 
do trabalho que estava sendo realizado e 
do resgate da história do local, através da 
criação e manutenção de um blog (casa-
raooito.wordpress.com) com informações 
sobre o prédio, sobre as pessoas envolvidas 
no trabalho, curiosidades e imagens da in-
tervenção. Também foi através da UFPel que 
ocorreu a participação de estagiários do cur-
so Bacharelado em Conservação e Restauro 

de Bens Culturais Móveis e Integrados na 
execução da obra; e do Centro de Artes na 
customização do tapume utilizado durante 
este período. O IPHAN foi encarregado da 
proteção e fiscalização durante o processo 
da obra, pois é o órgão responsável pelos 
bens com tombamento federal. A capacita-
ção de trabalhadores especializados em res-
tauração foi realizada pelo IFSul, através de 
cursos básicos de restauro, onde foram qua-
lificados desde trabalhadores envolvidos na 
elaboração e execução do projeto até profis-
sionais graduados e pós-graduados que par-
ticiparam do processo. A SN Arquitetura foi 
responsável pelo projeto de restauração e 

7 Escaiola é um tipo de estuque 

executado com argamassa à base 

de marmorino (reboco de estuque 

com pó de mármore), utilizada para 

espaços interiores, cuja aparência 

geralmente simula mármore e 

outros revestimentos nobres. O 

processo consiste na reprodução de 

mármores por meio da aplicação 

de veios, utilizando-se pincel com 

pelos bem finos, penas de ave e/ou 

esponja natural do mar, seguido de 

polimento com colher de metal sobre 

o marmorino.

acompanhamento da obra, executada pela 
empresa Marsou.

O trabalho complexo de restauro 
exigiu, além de mão de obra especializada, 
organização reforçada para que as equipes 
trabalhassem paralelamente. Sendo assim, 
a execução da obra foi dividida em três 
grupos formados por elementos com 
técnicas e características afins: ornatos e 
revestimentos de fachada; forro de estuque, 
mármores, ladrilhos e azulejos; escaiolas7, 
rodapés marmorizados, faianças8, elementos 
de madeira, ferro e pinturas murais. Entre 
restauradores artífices – oriundos dos 
cursos técnicos do IFSul – e estagiários do 
curso de Conservação e Restauro da UFPel, 
trabalharam cerca de 35 pessoas envolvidas 
no processo, paralelamente aos serviços de 
engenharia.

O projeto de restauro foi desenvolvido 
através do conceito de respeito aos valores 
culturais da edificação, procurando causar 
o mínimo de interferência na autenticidade 
estética e histórica dos materiais e dos 

8 Faiança é uma cerâmica de baixa 

temperatura, com cozimento 

variando entre 900º e 1280ºC e 

esmaltada com óxido de estanho. 

Sua pasta não contém quartzo 

na composição e possui menos 

caulim que a porcelana. Porosa e 

muito resistente, recebe uma leve 

cobertura de esmalte e é fácil de ser 

identificada principalmente pela 

cor que apresenta após o processo de 

esmaltação, que varia do creme ao 

bege escuro.
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processos construtivos. Critérios como 
autenticidade, contemporaneidade, 
reversibilidade e diferenciação foram 
adotados no desenvolvimento da proposta. 
A partir de maio de 2013, o casarão tem 
passado por testes de visitação, e desde 
então não parou mais de receber visitas e 
atividades. A Semana dos Museus contou 
com uma visitação guiada e, em agosto, o 
imóvel foi integrado ao Dia do Patrimônio, 
recebendo em torno de três mil visitantes 
durante dois dias. Em outubro de 2013, 
o projeto ficou entre os finalistas da 26º 
edição do prêmio Rodrigo Melo Franco 
de Andrade, promovido pelo IPHAN, e em 
primeiro lugar na fase estadual do certame. 
O projeto concorreu na categoria Patrimônio 
Material: Bens Imóveis e Paisagens Naturais 
e Culturais.

35. À esquerda - restauro da escaiola

36. Acima - azulejos da cozinha quebrados
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Ao acordar, na manhã seguinte, re-
lutante em sair da cama, deixei-me ficar 
preguiçosamente debaixo das cobertas a 
observar da penumbra do quarto os reflexos 
coloridos que o sol, ao atravessar os vidros 
da bandeira da área, espalhava na parede 
do corredor. Havia vidros como aqueles em 
quase todas as casas de Satolep. Era a cida-
de achando um meio de recriar a natureza 
ou a natureza achando um meio de se fazer 
lembrar?

Satolep, Vitor Ramil

“

”



37. Página anterior - vista interior da clarabóia

38. Acima- vista superior de escada em caracol

39. À direita - vista exterior da clarabóia



A partir da parceria entre o Cefet, a Secre-
taria Municipal de Cultura e o Sinduscon 
(Sindicato da Construção e do Mobiliário 
de Pelotas), criou-se o Projeto Curso Básico 
de Restauro. Este projeto teve o objetivo de 
resgatar técnicas específicas, perdidas ou 
esquecidas, da época de construção dos pré-
dios. Juntos, o saber empírico dos artesãos 
e o conhecimento prático e acadêmico dos 
professores convidados foram potenciali-
zados. Mesmo tendo caráter introdutório, o 
Curso Básico de Restauro terminou monta-
do de forma a dar ao aluno conhecimentos 
suficientes para enfrentar imprevistos no 
decorrer de uma obra.

No total, 168 inscritos, com idade en-
tre 18 e 60 anos, passaram pelo curso. O mó-
dulo básico, de 20 horas, abordou a história 
da cidade, história da arquitetura, relações 
humanas, segurança no trabalho, leitura e 
interpretação de projetos. Era obrigatório 
para quem quisesse frequentar um ou mais 
módulos específicos. O curso transcorreu 
em clima de cordialidade. Ao contrário do 

que se vê no cotidiano da construção civil, 
em que prevalece uma hierarquia rígida, no 
Cefet o tratamento era igual para arquite-
tos, engenheiros, mestres, pedreiros, pinto-
res, marceneiros e serventes, que estavam 
ali na condição de alunos, ocupando as mes-
mas salas ou oficinas e executando as mes-
mas tarefas nas aulas práticas.

Um dos mais importantes resulta-
dos oferecidos pelo curso está na mudança 
perceptível da maneira como os operários 
encaravam os monumentos da cidade de 
Pelotas. A seus olhos, estes prédios deixa-
ram de ser simples velharias que deveriam 
ser derrubadas. Os trabalhadores passaram 
a valorizar esses edifícios não apenas pela 
importância histórica, mas também porque 
nesses locais entraram em contato com as 
obras de pessoas dotadas de habilidades se-
melhantes as suas.
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Os forros são elementos de acabamento dos 
tetos dos compartimentos e têm a função 
de auxiliar no conforto climático do interior 
das edificações. Em construções históricas, 
os materiais mais empregados na execução 
de forros são a madeira e o estuque9. 
Nas ecléticas, ele passa a ter importância 
decorativa, sendo geralmente de estuque, 
com pintura ou molduras de gesso e diversos 
tipos de apliques ornamentais. Neste caso, 
são executados sob uma estrutura de 
madeira ou armação metálica. 

Os forros do Casarão nº 08 de cada 
ambiente foram construídos através da re-
produção no teto de ornamentos que indi-
cam o uso correspondente de cada cômodo 
pela família. Na sala de música, por exemplo, 
estão os instrumentos, as arpas; no quarto 
das crianças, os anjinhos; na sala de jantar, 
frutas, faisões, aves, pratos e talheres.

9 O termo estuque se origina da 

palavra italiana strucare, que 

significa o ato de empurrar a 

massa. É uma argamassa composta 

por gesso, cal, areia fina de pó de 

mármore e água, utilizada para 

revestimento de paredes internas, 

execução de forros e paredes de 

vedação. Com estuque também são 

feitos elementos internos e externos 

de alto e baixo relevo, ornatos, 

cornijas, florões, pilastras e colunas. 

Podem ser pintados ou receber o 

pigmento colorido junto com a água 

usada em sua preparação.
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40. Detalhe de forro de estuque anterior à restauração



41. Página anterior e à esquerda - forro de estuque 

ainda não restaurados

42. À direita - carrinho de reprodução da 

cimalha10 do forro de estuque

10 Cimalha é a moldura contínua saliente, 

arremate no alto das paredes externas de 

fachadas, sob o telhado.
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43. Processo de reprodução de ornatos de forros a partir de moldes
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Um dos destaques do restauro do Casarão 
nº 08 foi a reabilitação dos azulejos portu-
gueses e franceses em tons de azul da co-
zinha. Cerca de 30% deles precisavam ser 
recolocados e restaurados. Para este traba-
lho, o Laboratório de Ensino e Pesquisa em 
Antropologia e Arqueologia (Leeparq) da 
UFPel cedeu ao prédio as peças encontradas 
na prospecção arqueológica feita no local 
anteriormente. A cozinha conta, atualmen-
te, com um painel formado por pedaços de 
azulejos, mostrando como estes estavam 
antes do restauro.
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A cidade é revestida de ladrilhos hi-
dráulicos, especialmente o interior das ca-
sas. O senhor já acompanhou o processo de 
feitura artesanal dessas peças, com as quais 
montam-se mosaicos fabulosos? As tintas 
são derramadas em moldes sobre uma su-
perfície metálica untada. Quando o molde 
é retirado, o desenho do mosaico aparece 
imperfeito, como que prestes a se desfazer. 
Porém, na mistura de cimento e areia que é 
então colocada a prensada sobre ela, a face 
do ladrilho surge perfeita, como mágica, 
com flores azuis, triângulos alaranjados ou 
fitas espiraladas de contornos definidos. 

Satolep, Vitor Ramil

“

”
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Na área dos fundos do lote, com entrada 
pela Rua Barão de Butuí, foi localizado o mi-
niauditório, antiga garagem, com capacida-
de para setenta pessoas e área de apoio com 
novos sanitários e acessibilidade para PPD 
(pessoa portadora de deficiência). O porão, 
construído no mesmo nível que o miniaudi-
tório, também foi reformado.

44. Miniauditório
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45. À esquerda - miniauditório

46. Acima - porão subterrãneo



A reconstituição dos rendados e das estru-
turas das varandas dos jardins foi outro des-
taque da obra. A partir das referências dos 
originais, os desenhos foram refeitos em aço 
corten. A utilização deste material contem-
porâneo serviu para marcar a época da in-
tervenção, algo proposto pelo projeto.



47. Estrutura metálica da varanda



No decorrer da execução da obra surgiram 
propostas interessantes como, por exem-
plo, a intervenção no tapume da fachada, 
ação também educativa. Em parceria com o 
Centro de Artes da UFPel e com o professor 
Nicola Caringi, criou-se um projeto de grafi-
te para o tapume, onde alunos da Institui-
ção participaram com a arte e a execução e 
a Empresa Marsou com o material. A ideia 
proposta foi a criação de personagens de 
época de maneira a parecer que estavam 
passando pela frente do prédio, devidamen-
te caracterizados.
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Quando eu era criança, em dias de 
muita umidade, gostava de bafejar e escre-
ver meu nome nos vidros, acreditando que 
minha alma ficava impressa ali.

Satolep, Vitor Ramil

“
”
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