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Introdução
“Se esta rua,
se esta rua fosse minha,
eu mandava,
eu mandava ladrilhar (...)”
Cantiga popular, s/a.

A comunicação apresentada no IV Colóquio Internacional A Casa Senhorial:
Anatomia dos Interiores teve como objeto um recorte da Dissertação de Mestrado - Ladrilhos
hidráulicos: bens integrados aos prédios tombados de Pelotas-RS – objetivando compartilhar
os resultados do estudo acerca das casas senhoriais erigidas desde o século XVIII com foco
na linha de investigação denominada de “A ornamentação fixa: azulejos, tetos, talhas,
pinturas, estuques, têxteis, pavimentos, chaminés/lareiras, janelas, portas, para-ventos e outros
bens integrados”.
A cidade de Pelotas desenvolveu-se as margens do Canal de São Gonçalo sob a
influência dos imigrantes portugueses que aproveitando a abundância de rebanhos
preparavam o charque com intenção de conservar as carnes por longos períodos após o abate.
Esse produto impulsionou a região ao apogeu da sociedade aristocrática do final dos 1700 até
o primeiro quarto de 1900. Durante esse período, adota nos projetos de suas moradas, o gosto
eclético e as técnicas e produtos importados de países europeus que alicerçam as preferências
de ornatos para o interior das casas senhoriais. Localizada na região meridional do Brasil, as
imigrações trouxeram outros povos europeus para essas bandas. O progresso econômico

favoreceu a recepção e adequação da cultura europeia às construções urbanas. Na área
arquitetônica, o Ecletismo Historicista seduziu o gosto da aristocracia emergente e os
construtores e artífices encontraram grande aceitação para obras decorativas agregadas aos
edifícios, como as escaiolas, os estuques em relevo, as esculturas de faiança, os azulejos
portugueses, entre estes também os ladrilhos hidráulicos compunham a gama de bens
integrados aos exteriores e aos interiores das construções (SANTOS, 2007, 2013, 2014).
Nos países europeus do século XIX, máquinas, materiais e técnicas surgiram e
auxiliaram no desenvolvimento da construção civil, dentre estes o cimento, patenteado por
Joseph Aspdin em 1824 com o nome de Cimento Portland, pois o recém-criado material era
semelhante às pedras da ilha de Portland, na Inglaterra. Com esta matéria prima, associada à
areia e aos corantes à base de óxido de ferro, criaram-se os ladrilhos hidráulicos. Os
elementos decorativos para o revestimento de pisos ou paredes decorreram das inovações da
Revolução Industrial e foram apresentados na Grande Exposição Universal de Londres,
ocorrida em 1851(Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations), como um
substituto das placas de mármore empregadas até então para cobrir as áreas frias e as
superfícies murais.
Os monumentos e obras-primas do passado fazem parte de nossas vidas, por serem
objetos de referência de povos pretéritos. Trazem peculiaridades das culturas que os
conceberam e remetem aos grandes vultos, às expressões técnicas, plásticas e ideológicas de
diferentes épocas e lugares, assim como aos acontecimentos históricos que permanecem vivos
no presente. Tais obras fazem uso da memória, como conexão do antigo com o atual e, assim,
são produtos que criam uma identidade local, regional ou nacional, ligando os indivíduos pelo
sentimento de pertencimento aos diversos grupos culturais. Os monumentos históricos
passaram a ser tombados e preservados. Hoje, eles são alvo de programas de Educação
Patrimonial, para que tenham seu real valor apreendido pelas novas gerações.
Atualmente, há novos valores a serem considerados na preservação, que não se
limitam à cultura e à história erudita da sociedade. São valores que articulam os aspectos
simbólicos, os procedimentos imateriais e as funções intangíveis. Segundo Castriota, o
conceito de patrimônio intangível “visa os artefatos e espaços como expressões das práticas,
processos e representações que as comunidades e indivíduos reconhecem como parte de seu
patrimônio cultural” (CASTRIOTA, 2009, p. 13).
O patrimônio cultural vem sendo estudado desde a promulgação do decreto-lei Nº 25,
de 30 de novembro de 1937, que resultou das discussões realizadas por intelectuais e teóricos
do modernismo brasileiro para a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional,
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fundamentado no pré-projeto de Mário de Andrade para a criação do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O documento destacou a necessidade de registros
etnográficos da cultura das camadas populares, a fim de conhecer e preservar nossa
diversidade cultural. Muitas propostas do decreto-lei, entretanto, só se concretizaram anos
depois, sobretudo, aquelas que se debruçam sobre os bens intangíveis e os bens integrados à
arquitetura.
Os bens móveis são uma categoria bastante antiga no universo da patrimonialização de
bens culturais, a qual costuma ser utilizada sem maiores problematizações. No entanto,
convém analisar sua aplicação, a fim de delinear algumas nuanças específicas do caso
brasileiro. A partir de 1980, o conceito de bens móveis foi ligeiramente alterado no Brasil: ao
bem móvel associou-se uma segunda definição, a de bem integrado, que, até onde pudemos
pesquisar, é utilizado prioritariamente no Brasil, ou pelo Brasil. Esta categoria refere-se aos
bens culturais que, embora possam ser removidos, encontram-se integrados a alguma
estrutura arquitetônica. Os bens integrados, segundo Lygia M. Costa, são conceituados como:
“todos aqueles que de tal modo se acham vinculados à superfície construída – interna ou
externa – que dela só podem ser destacados, com sucesso, mediante esforço planejado e
cuidadoso, assim mesmo deixando em seu lugar a marca da violência sofrida” (COSTA,
2010).
Sua ligação à arquitetura vai além, pois dimensões, proporções, localização e
tratamento relacionam-se ao espaço circundante. Acreditamos poder enquadrar os ladrilhos
hidráulicos nessa categorização e assim incluí-los em alguma das normas, ou programas e
instrumentos de preservação já instituídos pelo estado brasileiro. Em Pelotas, o tombamento
dos bens imóveis foram as primeiras ações instituídas, para efetivar o reconhecimento desses
bens como parte do patrimônio cultural da cidade.
No ano 2000, foi sancionada a Lei 4568/00, que instituiu - no espaço urbano pelotense
- as Zonas de Preservação do Patrimônio Cultural da cidade (ZPPCs), listando os bens
materiais que integram essas áreas e estabelecendo “proteção aos imóveis integrantes do
Inventário do Patrimônio Histórico Cultural de Pelotas, através da manutenção das fachadas
públicas e da volumetria dos prédios” (CALDAS, 2013, p. 86). Essas zonas são em número
de quatro (Figura 1) e estão distribuídas nas regiões de origem da povoação, sendo
denominadas: ZPPC I do Sítio do primeiro Loteamento; ZPPC II do Sítio do segundo
Loteamento; ZPPC III: do Sítio do Porto; ZPPC IV do Sítio da Caieira.
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Figura 1: Recorte do mapa da cidade com a localização das quatro ZPPCs.
Fonte: Manual do Usuário de Imóveis Inventariados, Pelotas, 2008.

Os imóveis tombados em Pelotas que estão apresentados, em recorte aqui, integram a
dissertação aprovada pelo Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio
Cultural da UFPEL/ 2016. As três edificações senhoriais estão localizadas na ZPPC II do
Sítio do segundo Loteamento: Terras que pertenciam a Sra. Mariana Eufrásia da Silveira,
doadas a ela por ordem do governador Dom Diogo de Souza em 1812, hoje concentra as
edificações do centro histórico da cidade.
Um pouco da história dos ladrilhos
O termo mosaicon, que tem origem na Grécia, significa obra paciente, digna das
musas (OLIVEIRA, 1994). Os romanos repetiram e aperfeiçoaram a técnica, as pequenas
peças moldadas em cerâmica e multicoloridas, normalmente eram quadradas, com algumas
irregularidades. Para preencher o desenho prévio criado e transposto para a superfície mural,
os romanos também utilizavam partículas de uma massa vidrosa, ou de mármore. Os
elementos eram fixados sobre uma superfície estável de cimento, de argamassa ou de estuque
(OLIVEIRA, 1994).
Os ladrilhos hidráulicos se assemelham visualmente aos mosaicos desenvolvidos na
Antiguidade. Alguns exemplares encontrados nos pisos das casas senhoriais tombadas em
Pelotas copiaram visualmente a técnica denominada opus sectile, feita com pedaços de
mármore de diferentes cores e dimensões, cortados de maneira a formarem um trabalho do
tipo marchetado (Figura 02). Essa técnica também é chamada cosmatesco, nome proveniente
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da família romana dos “Cosmati”, cujos membros trabalhavam magnificamente este estilo no
século XIII. Conhecido também como mosaico florentino ou lavoro dicommesso, a partir do
século XVI.

Figura 02: Mosaico em estilo Lavoro di commesso ou opus sectile, originário de Roma.
Fonte:<https://www.google.com.br/search?q=mosaico+opus+sectile&.>

A produção de azulejos é outro exemplo da união entre arte e artesanato; de origem
árabe, foi introduzida na Península Ibérica a partir do ano 711, quando os árabes atravessaram
o estreito de Gibraltar e invadiram a Espanha. Ao longo do século XVII, afirmou-se em
Portugal a produção e a utilização dos azulejos como elementos decorativos para o
revestimento dos ambientes dos prédios religiosos e civis, o que se tornou comum no século
XVIII. A iconografia dos painéis criados se inspirava nas gravuras europeias (CORREIA,
2014). No Brasil colonial, azulejos portugueses cobriram as paredes dos claustros e as
superfícies murais internas dos conventos e igrejas barrocas dos núcleos urbanos litorâneos,
como em Recife, Olinda, Salvador e Rio de Janeiro. O azulejo foi também utilizado para
revestir pisos. Esta afirmação traz um interesse particular na relação dos dois objetos
ornamentais pela estrutura e distribuição dos motivos, os quais se assemelham nas criações
desenvolvidas para os ladrilhos hidráulicos (Figura 03). O termo “padrão” era utilizado para
definir a composição adotada, que era formada pela aglutinação de duas x duas peças, quatro
x quatro peças, oito x oito peças, podendo atingir até 16 x 16 peças.

Figura 03: Á esquerda, azulejo de tapete formando padrões 2x2 com um elemento isolado; à direita, esquema de
composição de padrões para azulejos 4x4.
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Fonte: Curval, 2008.

Na evolução do processo de criação dos artefatos cerâmicos, as padronagens, assim
como a divisão dos espaços desenhados, apresentam forte relação com as desenvolvidas para
a fabricação dos ladrilhos hidráulicos, como podemos encontrar nos azulejos em estilo
colonial produzidos em Portugal, datados do século XIX.
O ladrilho hidráulico teve sua primeira aparição comercial na Exposição Universal de
Londres, em 1851, a Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations. O artefato foi
criado para substituir o mármore com economia, mantendo excelente nível estético.
Inicialmente, era utilizado na região da Provença francesa, junto ao rio Reno (OLENDER,
2011). Posteriormente, se espalhou pelo mundo.
A estética Nouveau se disseminou em outros países europeus, onde foi recebendo
novas denominações: Modern Style, na Inglaterra; Jugendstil, na Europa central; Liberty, na
Itália. Manifestou-se na arquitetura e na decoração interior, na escultura e na pintura, no
mobiliário e nos objetos decorativos, no design gráfico e na moda – ora se afastava da
produção industrial e se aproximava da fabricação manual, ora traçava o caminho inverso e,
por vezes, utilizou as duas maneiras de produção. Como exemplos desse estilo, que buscava
revalorizar a beleza colocando-a ao alcance de todos (DEMPSEY, 2003), temos: as cerâmicas
e os objetos de vidro de Émile Gallé; os interiores de Louis Comfort Tiffany; as pinturas,
vitrais e painéis de Jan Toorop; os pórticos de entrada em ferro fundido das estações do metrô
de Paris, de Hector Guimard; a arquitetura de Antoni Gaudí e de Josép Puig i Cadafalch.
Deste último, apresentamos detalhe do interior da Casa Amatler (1900) e um exemplar do
ladrilho hidráulico “baldosa rosa”, criado para a entrada de carruagens da casa (Figura 04).
Posteriormente, o motivo difundiu-se e hoje é símbolo da cidade de Barcelona. A articulação
estreita entre a arte manual e a industrial, a função e a forma, a utilidade e o ornamento,
parece ter sido o objetivo primeiro dos representantes do Art Nouveau.

Figura 04: À Esq., interior da Casa Amatler; á dir. ladrilhos “baldosa rosa de Barcelona”.
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Fonte:<http://viajesenlamochila.blogspot.com.br/2014/10/114-la-baldosa-modernista-rosa-de.html>

Foi nesse contexto que se difundiu o ladrilho hidráulico. Nos anos finais do século
XIX e nos iniciais do XX, o material foi amplamente utilizado nas áreas "frias" das
residências. Daí em diante, uma casa modesta passou a utilizar o ladrilho liso ou algumas
peças com desenho simples, normalmente geométricos, em uma ou duas cores, formando
"tapetes" ou mosaicos. Nas casas mais abastadas, o desenho era mais sofisticado, com formas
mais elaboradas e com maior número de cores; o novo material valorizava o ambiente e
quebrava a frieza do mármore, trazendo diversidade, beleza e colorido aos ambientes.
As décadas finais do século XIX registram um período de imigrações de construtores e
artífices estrangeiros de várias nacionalidades, em larga escala, para o território brasileiro.
Nessa época também acontecem importações de diferentes materiais construtivos – elementos
de ferro fundido, ornatos pré-fabricados de estuque, estátuas de faiança – que eram destinados
às caixas murais dos prédios ecléticos, peculiares à estética arquitetônica historicista que se
disseminava por todas as regiões do país (SANTOS, 2014). Nessa ocasião, chegaram aos
portos brasileiros os primeiros exemplares de ladrilhos hidráulicos, originados de Portugal,
Espanha, França, Bélgica e Holanda. Na Europa e no Brasil, os artefatos foram usados na
pavimentação dos “pisos de prédios privados e públicos, principalmente nos centros urbanos
onde havia uma maior diversidade cultural” (OLENDER, 2011, p. 67).
A produção local só foi iniciada em 1914, quando foi fundada em Pelotas a Fábrica de
Mosaicos, iniciativa do Sr. Arquimino Peres. Este imigrante português empreendeu a primeira
firma especializada na fabricação do produto, originalmente instalada na Rua Marechal
Deodoro, nº 1011. A antiga empresa foi criada pelo imigrante português e, por várias décadas,
forneceu pavimentação ornamental para os ambientes das casas pelotenses, dos mais variados
estratos socioeconômicos. É inegável o bom gosto e o requinte que esses objetos de cimento e
areia agregaram aos prédios que atualmente integram o patrimônio cultural da cidade.
Nas décadas de 1940 a 60, os ladrilhos estiveram um pouco desprestigiados em função
do surgimento dos pisos em cerâmica cozida e/ou vitrificada. Embora com o custo inferior,
estes elementos não correspondem ao grau de durabilidade e impermeabilidade, garantidos
pelos pisos hidráulicos. Uma evidência de sua durabilidade está nos exemplares inventariados
em Pelotas, os quais na sua grande maioria apresentam-se em bom estado de conservação
ainda hoje. Há alguns casos em que a substituição é recomendada; isso é possível quando o
motivo do artefato está disponível para fabricação. Há uma grande variedade de motivos de
época, no acervo de matrizes das empresas que produzem ladrilhos hidráulicos na cidade.
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Comprovamos isso in loco na Fábrica Portal das Pedras; na Fábrica de Mosaicos o acervo é
disponibilizado através do endereço eletrônico. Estes acervos locais contribuem para a
efetivação das restaurações; nestes casos, as diferenças nas cores e vivacidade dos desenhos é
uma comprovação da intervenção de restauro.
Nesse estabelecimento fomos informados que existiram em Pelotas 17 outras fábricas
de ladrilhos hidráulicos. A única evidência de tais concorrentes produtores de ladrilhos são
algumas peças identificadas nas calçadas da cidade, que conformam uma espécie de brasão.
Esta é uma prática de época passada, como marca da qualidade dos artefatos e também usada
como publicidade direta (Figura 05). A pioneira Fábrica de Mosaicos possuía o seu, o qual
traz o nome da empresa, do proprietário e da cidade em desenho circular.

Figura 05: Exemplos de brasões de fábricas existentes em Pelotas a partir de 1940.
Fonte: Fotos Andréa Dominguez, s/d.

A fábrica oferece, ainda hoje, todas as tipologias de peças, mas existe uma procura
maior pelos de uso interno, lisos. Há muitos clientes que procuram os ladrilhos pela relação
pessoal de memória com o artefato, que era usado nas casas de suas infâncias.
Romanticamente, buscam resgatar suas origens.
Buscamos valorizar os bens integrados das edificações pelotenses tombadas,
evidenciamos a carga cultural do modo de produção artesanal e centenário considerando-o
como bem patrimonial imaterial. E ainda, fazemos o questionamento a cerca da salvaguarda
desses bens integrados e da técnica de produção pelos órgãos de proteção governamental.
Assim, elaboramos o inventário como método para alcançarmos tais objetivos, sem
esgotarmos as possibilidades de exploração do tema. As peças de ladrilho hidráulico liso,
destinadas ao revestimento de pisos de edificações apresentam três camadas (Figura 06) que
assim se caracterizam:
1ª.: é a camada de face aparente, composta pelos pigmentos diluídos e mesclados com o
cimento e o pó de mármore.
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2ª.:é a camada intermediária denominada pelos artesãos como “secante”, misto de areia e
cimento secos.
3ª.: é a camada inferior de aderência nomeada como “traço” pelos artífices, a qual combina
cimento seco e areia umedecida.

Figura 06: Detalhamento das camadas que formam um ladrilho hidráulico.
Fonte: http://ladrilhosmariaestela.com.br/dados-tecnicos/ Acesso em 03/01/2014.

No século XIX, para a confecção da matriz, molde ou forma do desenho da peça, era
usado o cobre, metal escolhido pela sua maleabilidade para determinar as áreas dos arranjos
ornamentais do artefato – geométricos, orgânicos ou figurativos. Consideramos esses objetos
de cimento e areia como criações interdisciplinares, projetadas por designers, já que o artista
que os projetou não é o mesmo artesão que os confeccionou, muito menos é o mesmo
torneiro mecânico que forjou os moldes que definem o desenho de cada peça. Estes três
níveis técnicos e profissionais determinaram as primeiras linhas de produção desenvolvidas
no século XIX, que são mantidas ainda hoje.
Analisamos o procedimento fabril na empresa Fábrica de Mosaicos, que gentilmente
nos recebeu para esse importante registro, e para maiores detalhes acerca do processo
sugerimos a busca de nosso trabalho completo. O processo de fabricação é um trabalho
demorado e delicado, o custo dos ladrilhos com desenhos mais elaborados e maior número de
cores é mais alto. As matrizes e os respectivos desenhos, em sua maioria com mais de 50 anos
de uso, são os mais procurados pelos clientes nas firmas visitadas. Mas, há sempre a
possibilidade de novas criações, que são tratadas da mesma maneira.
Como já salientamos, os ladrilhos medem 20cm x 20cm. No entanto são fabricados
artefatos com outras medidas, como: 10cm x 10cm, 15cm x 15cm, 25cm x 25cm, 30cm x
30cm e em formatos diferentes, como as formas hexagonais. A resistência do ladrilho
hidráulico ao desgaste é extremamente alta. A durabilidade das peças foi verificada em
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pesquisa de campo, nas visitas aos casarões estudados, quando foi feito o levantamento dos
pisos ladrilhados, dentre eles a maior parte apresenta regular estado de conservação.
As peças ornamentais aplicadas aos pisos dos prédios tombados em Pelotas estão distribuídas
de forma geral nas áreas frias, ou seja, nos alpendres, cozinhas, áreas de serviços, sanitários e
jardins de inverno. Entretanto, foram registradas aplicações em ambientes de convívio, como
hall de entrada, sala de jantar, sala de estar e circulações; credita-se isto ao apreço dos
proprietários e/ou dos construtores a tais artefatos decorativos.
Esses ornatos identificam um ideal estético das classes dominantes da época, na
Europa, no Brasil e em Pelotas. Dos vinte e seis monumentos arquitetônicos tombados em
Pelotas, apenas 14 foram inventariados para o uso de ladrilhos hidráulicos em seu interior.
Para esta comunicação selecionamos os três casarões senhoriais do entorno da Praça Cel.
Pedro Osório por suas características ecléticas e por terem sido os pioneiros na utilização dos
artefatos de cimento e areia.
Trataremos as formas apresentadas nos ladrilhos hidráulicos lisos, em função da
maneira como estão dispostas, em tapetes ou em mosaicos que recobrem os ambientes.
Atentamos para a subdivisão destas nos diferentes cômodos, uma vez que há peças
individuais que compõem os tapetes propriamente ditos, outras que fazem o friso de arremate
do mosaico, diferenciadas por apresentarem (normalmente) os motivos no sentido horizontal,
e assim delimitarem a área pavimentada. Há ainda, as peças de canto de arremate, que fazem
o fechamento da área onde os motivos são distribuídos (normalmente) em ângulo de 90º, para
dar continuidade aos frisos.
Assim, esta análise aborda os mosaicos através da iconografia/iconologia aplicada aos
artefatos de cimento e areia, para elucidar os aspectos sociais, culturais e de identidade que os
objetos de arte aplicada, integrados aos prédios patrimonializados, refletem em determinado
tempo e lugar. Para normatizar a denominação dos ambientes, utilizamos a nomenclatura de
uso atual dos ambientes nas três edificações em foco.
Casarão do Barão de Butuí à Praça Coronel Pedro Osório – nº 2
Edificado em 1830 em estilo colonial, o prédio sofreu grande reforma em 1880
recebendo as ornamentações externas e internas em estilo Eclético, realizada pelo construtor
José Isella (Figura 07) para residência do herdeiro do Barão de Butuí. Abriga hoje a sede da
Secretaria Municipal de Cultura (SECULT).
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Figura 07: À esq., fachada do casarão nº 2, ao centro planta baixa, à dir., vista geral do hall de entrada.
Fonte: Fotos de Andréa Dominguez e Daniela Xu, s/d.

O hall de entrada apresenta ladrilhos em estado regular de conservação, com as cores:
branco, cinza, marrom, bege, preto, arenito e azul-celeste (Figura 07). O motivo completo é
visualizado em oito unidades. O desenho principal traz uma “mandala solar”, circundada por
folhagens em branco e inscritas em um círculo marrom. A margem azul-celeste das folhagens
e do círculo interno desloca essa representação para o primeiro plano. O desenho secundário,
de menor dimensão, tem uma flor cinza centralizada e valorizada por detalhes nas pontas das
pétalas em branco, isso faz o desenho simular volume. Na borda circular e irregular há o
mesmo tratamento, porém em amarelo, dando a mesma sensação de profundidade aos motivos
decorativos. No friso, o sentido horizontal é marcado pelas barras laterais e o desenho central
tem uma espiral em fita, que simula a frente e o verso. Essa dinâmica dá continuidade e
movimento à ornamentação, que usa as mesmas cores do mosaico (Figura 08). No canto de
arremate, a quebra do movimento, pela colocação da fita em ângulo, direciona o olhar e
promove a continuidade em outro sentido.

Figura 08: Detalhe da composição do desenho nas três peças usada para o hall de entrada.
Fonte: Foto Andréa Dominguez, s/d.

Na Sala de Exposições 1, os ladrilhos estão colocados como moldura junto à parede e
vão até o piso de madeira (Figura 09) central. São exemplares com desenho em uma única
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peça, geométricos e que criam uma ilusão de tridimensionalidade pela variação das três cores:
preto, cinza e branco. São cubos em sequência infinita, que imitam visualmente a técnica do
mosaico greco-romana, como já comentado anteriormente. Para o friso de arremate, duas
barras em preto separam o mosaico do motivo central, um friso grego em branco com fundo
cinza. No canto, o desenho do friso se divide em linhas dispostas em ângulo, que finalizam o
arranjo. Todos estão em estado regular de conservação.

Figura 09: À esq., visão geral do ambiente; à dir., peças compositivas do tapete.
Fonte: Foto de Daniela Xu, s/d.

A área de circulação (Figura 10) é ladrilhada com desenho de uma única peça,
geométrico e que usa três cores: o preto, o cinza e o branco. Este artefato faz um jogo de
figura e fundo através da disposição das formas geométricas e das cores. Pode-se ver uma
estrela de quatro pontas, ou quatro pirâmides com os vértices unidos ao centro. Neste
ambiente não há utilização de friso ou canto de arremate e as peças estão em bom estado de
conservação.

Figura 10: À esq., ambiente de circulação e à dir., peça compositiva do desenho.
Fonte: Foto de Daniela Xu, s/d.

O sanitário interno (Figura 11) apresenta o tapete em xadrez composto por uma peça
verde e outra em branco, intercaladas vertical e horizontalmente. Sem utilização de friso e
canto de arremate, esse ambiente possui as peças em estado regular de conservação.

O
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sanitário da área externa coberta utiliza o mesmo padrão xadrez desse anterior; esses
exemplares estão em estado regular como os de uso interno.

Figura 11: À esq. e ao centro, vista geral dos sanitários; à dir., detalhe do piso sanitário.
Fonte: Foto de Daniela Xu, s/d.

Os dormitórios usam o mesmo motivo da área de circulação, com as cores: preto,
cinza e branco. Um estilo óptico e jogo de figura e fundo; tem na tridimensionalidade sua
característica mais marcante. É quase hipnótico (Figura 12). Nos três ambientes não observase o uso do friso de arremate, onde o padrão domina todo o espaço útil.

Figuras 12: Ambiente dos quartos 1,2 e 3 com utilização do mesmo motivo.
Fonte: Foto de Daniela Xu, s/d.

O ambiente da Sala de Exposições 2 segue a mesma disposição e motivo ornamental
já comentado para a Sala de Exposições 1. Assim, deixamos a imagem falar por si (Figura
13). Entretanto, o rodapé usado neste ambiente enfatiza a preocupação com o acabamento, são
peças de dimensões maiores, 25 x 25 cm, com uso de cinco cores: azul, vermelho, vinho,
verde água e branco. Apresenta, nas laterais superior e inferior, duas barras que isolam o
desenho central, sugerindo uma forma de “tozeto”, composto por linhas quebradas que
formam um círculo em um dos extremos, e uma forma angular geométrica criada pelo
cruzamento das linhas, na outra extremidade.
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Figura 13: À esq., vista geral do ambiente; à dir., detalhe do rodapé.
Fonte: Foto de Andréa Dominguez, s/d

.
É visível o mau estado de conservação destes exemplares, que apresentam manchas
provocadas pelo desleixo na execução e acabamento da pintura do ambiente.
Na área de circulação 2 (Figura 14), que liga o corpo da edificação ao pátio interno, há
ladrilhos com motivo em padrão 4x4, completa –se o desenho em quatro artefatos. O desenho
é em baixo-relevo com cor única, o cinza. Mas essa tipologia não se enquadra no escopo da
pesquisa realizada.

Figura 14: À esq., ambiente de circulação; à dir., artefatos em detalhe.
Fonte: Foto de Daniela Xu, s/d.

O escritório (Figura 15) apresenta o mesmo motivo ornamental já detalhado em outros
cômodos, observa-se grande diferença nas cores de alguns exemplares, isso se deve à perda
desses artefatos possivelmente por quebra e a sua substituição por peças de produção recente
– ocorrido em restauro da edificação através do Projeto Monumenta/2004.
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Figura 15: À esq., visão do escritório; à dir., detalhe das diferentes tonalidades no tapete.
Fonte: Foto de Daniela Xu, s/d.

A escada interna (Figura 16) é ornada com ladrilhos de motivo único e cor amarelo
dourado, utilizando o baixo-relevo para proteção dos pedestres transeuntes, e não se enquadra
no rol de artefatos estudados. Porém, quando se chega ao patamar superior da escada, os
ladrilhos lisos são compostos nas cores: vermelho, branco, azul-celeste, preto, vinho e
amarelo. As peças criam um pequeno tapete com desenho, muito dinâmico, que nos remete as
obras de Alfredo Volpi. A escolha das cores transmite alegria e vivacidade ao pequeno espaço
e indicam o declive que sucede. Salientamos a diferença na tonalidade das cores de algumas
peças do patamar, substituídas provavelmente durante o restauro já comentado.

Figura 16: À esq., vista da escada interna; à dir., patamar e peças que compõem o mosaico com diferença na
tonalidade das cores. Fonte: Foto de Daniela Xu, s/d.

Esta edificação apresenta quatorze ambientes ladrilhados, todos os artefatos estão em
estado de conservação de regular a bom, o que consideramos positivo para a preservação dos
mesmos. Percebe-se uma tendência ao uso de padrões semelhantes para determinados
ambientes, como no caso dos três dormitórios e do escritório organizados atualmente.

364

Casarão do Barão de São Luís à Praça Coronel Pedro Osório – nº 6
Edificado em 1879, para residência dos Barões de São Luís. Já no alpendre
avarandado, com acesso pela escada dupla, há um tapete (Figura 17) que usa as cores: branco,
bordô, preto, areia, amarelo, azul-celeste, cinza e marrom. O padrão ornamental utiliza nove
peças para compor o desenho principal. Em motivo floral, sugere movimento pela
sobreposição das formas e linhas sinuosas. O desenho secundário traz quatro flores de lótus
estilizadas de cor branca, criando como que uma cruz.

Figura 17: À esq., fachada do casarão, ao centro planta baixa, à dir., desenho completo do tapete do alpendre.
Fonte: Fotos de Daniela Xu, s/d.

Para as peças de friso e canto de acabamento, os desenhos são geometrizados e
contrastam com o motivo floral. No friso, uma espécie de “sanfona” é formada por retângulos
recortados em duas faixas - uma branca, outra em areia -que se encaixam em tesoura (Figura
18). No canto, dois retângulos se ajustam, um de cor marrom e o outro num tom de areia, a
composição lembra uma “cruz suástica” com margens em amarelo e branco, respectivamente,
emoldurados por uma faixa com borda e pontos em sequência, de um tom do amarelo.

Figura 18: Tapete com as peça de friso e canto de acabamento no alpendre.
Fonte: Foto de Daniela Xu, s/d.
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Na varanda ainda há um selo (Figura 19) aplicado em três locais do tapete, formado
por nove peças que se repetem quatro vezes. Este traz uma mandala com trevos e, ao centro,
uma flor branca; a mandala é circundada por faixas circulares nas cores: amarelo marrom e
branco. Nos quatro cantos, elementos florais lembram uma “flor de liz” amarela. O friso de
arremate e os cantos são os mesmos do tapete.

Figura 19: À esq., selo completo; à dir., detalhe do desenho da mandala.
Fonte: Foto de Daniela Xu, s/d.

A área de circulação 1 (Figura 20) tem como motivo os bordados em ponto de cruz,
com hexágonos. Uma flor amarela ao centro da peça individual anexa espécie de folhas na cor
cinza. Na peça de friso, uma barra colocada horizontalmente, nas extremidades superior e
inferior, desenvolve-se em duas linhas de hexágonos em vermelho. Ao centro repete-se a
mesma flor geometrizada.

Figura 20: À esq., vista geral da circulação 1; à dir., detalhe do desenho do friso.
Fonte: Foto de Daniela Xu, s/d.

Estas peças estão visivelmente desgastadas pela circulação de pedestres. Outra
particularidade nesta área é o uso de uma linha de peças com desenho e tamanho diferentes
junto ao parapeito e à escada (Figura 21). Em azul e branco, o desenho geométrico intercala
círculos e quadrados com dinamismo, em movimento contínuo. Estão também desgastados
pelo tempo de uso.
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Figura 21: À esq., detalhe da colocação das peças diferentes; à dir., o desenho completo.
Fonte: Foto de Daniela Xu, s/d.

A entrada do porão (Figura 22) é ladrilhada com peça única, que tem ao centro uma
flor em azul com miolo vermelho sobre o fundo amarelo; o desenho é emoldurado por um
tipo de “bastidor para bordado”. Quatro trapézios azuis e quadrados vermelhos valorizam as
cores centrais do ladrilho. Não há friso ou canto de arremate neste mosaico. Faltam algumas
peças neste ambiente, cujas lacunas foram preenchidas por cimento. Aqui fica uma dúvida:
Será que foi usado cimento por falta do molde? Ou de recurso financeiro?

Figura 22: À esq., visão do ambiente; à dir., detalhe da peça única. Fonte: Foto de Daniela Xu, s/d.

O ambiente da despensa (Figura 23) tem um desenho complexo, que remete às
imagens de caleidoscópio, pela configuração geométrica e pelas cores. Para visualização do
desenho completo são necessárias seis peças nas cores: azul, rosa, bordô, branco, amarelo,
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azul-celeste e vermelho. No friso e na peça de canto o desenho é muito semelhante ao
principal, variando apenas a figura central, aqui uma “hélice” e lá um círculo vermelho.
Algumas peças foram substituídas por exemplares de produção recente, nas quais há diferença
nas cores e no conjunto geral.

Figura 23: À esq., ambiente da despensa; à dir., detalhe das peças que compõem o tapete.
Fonte: Foto de Daniela Xu, s/d.

Na área de circulação 2, (Figura 24) o desenho é geométrico e explora o contraste
entre as cores: vermelho, azul-marinho, amarelo e branco. São formas quadrangulares
sobrepostas que criam pequenos triângulos contrastantes. Isso dá vivacidade ao ambiente que
está ao lado do jardim interno.

Figura 24: À esq., área de circulação; à dir., detalhe das peças. Fonte: Foto de Daniela Xu, s/d.

A cozinha1 (Figura 25) possui os ladrilhos muito desgastados. Em uma única peça o
desenho se completa. O mosaico é espelhado e apresenta sete cores: azul, bordô, branco,
vermelho, azul-marinho, azul-celeste e amarelo. Um dos motivos usa formas geométricas
quadrangulares e triangulares intercaladas, que sugerem uma visão caleidoscópica. O outro
traz um quadrado vermelho sobreposto por um octógono amarelo. O contraste de movimento
das duas imagens e das cores dá dinamismo ao ambiente. Além de criar a ilusão de que as
peças são menores.
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Figura 25: À esq., espaço da Cozinha 1; à dir., detalhe da peça que compõem o tapete.
Fonte: Foto de Andréa Dominguez, s/d.

O friso de arremate mostra uma “estrela” estilizada ao centro, inserida em um
quadrilátero com detalhes triangulares nas arestas. Nas extremidades, linhas curvas e cruzadas
em amarelo e vermelho deixam perceber uma elipse que se forma com a junção de outras
peças. A “estrela”, no primeiro plano, proporciona certa estabilidade á dinâmica da
horizontalidade das elipses. Para o canto, o mesmo desenho tem a configuração distribuída
em ângulo de 90º. Este ambiente tem o rodapé (Figura 26) em ladrilhos do mesmo padrão do
friso, com pequena alteração nas cores: preto, cinza, branco, vermelho, amarelo e azul-celeste.
Isso dá um efeito de continuidade, como se estivéssemos vendo um espelho d’água.

Figura 26: À esq., rodapé que rebate as peças do friso de acabamento; à dir., peça de canto.
Fonte: Foto de Andréa Dominguez, s/d.

Na cozinha 2 (Figura 27) o motivo remete aos bordados em ponto de cruz, com
desenhos de vários hexágonos pequenos de cor branca, separados por finas linhas cinzas. No
friso de arremate há duas linhas de hexágonos vermelhos separados por uma branca, que
sugerem um trilho de mesa, com uma flor vermelha ao centro. O canto tem o mesmo desenho
aplicado em 90º, é marcado por linha pontilhada em vermelho em uma das arestas. Há
ladrilhos no rodapé da cozinha 2, cujas peças usam o mesmo motivo principal, com
hexágonos que sugerem um “favo de mel”.
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Figura 27: Vista geral da cozinha e detalhe do friso, canto e rodapé.
Fonte: Foto de Andréa Dominguez, s/d.

No sanitário 1 (Figura 28), o motivo de peça única tem desenho delicado: uma flor
com pétalas em forma de coração ao centro, margeada por um quadrilátero com arestas
quadradas, criando outras quatro formas geométricas quando próxima de outras. Ou ainda,
pode ser alusivo a um trevo de quatro folhas para dar sorte. O friso tem desenho geométrico,
definido por barras horizontais em tons do verde oliva e do branco, que isolam ao centro uma
sequência de cubos que sugerem tridimensionalidade nas cores: branco, marrom e verde oliva.
Na peça de canto, o desenho é aplicado em ângulo de 90º e as barras são circulares.

Figura 28: Tapete do sanitário 1 e detalhe das peças que o compõem.
Fonte: Foto de Andréa Dominguez, s/d.

Salientamos que nesse ambiente as peças estão desgastadas e algumas lacunas
receberam reparos em cimento por haverem sido danificadas e não subistituídas.
No sanitário 2 (Figura 29) são utilizadas quatro peças para compor o mosaico
geométrico: sobre o fundo branco, as arestas são exploradas com a inserção de triângulos na
cor verde, os quais formam um quadrado pela junção de outras peças. No friso de arremate as
barras - superior e inferior - são de cor verde e, ao centro, um friso grego dá continuidade ao
motivo. Para o canto, em ângulo de 90º, o desenho é fechado, interrompendo o movimento e é
direcionado para outro sentido. Há alguns exemplares danificados neste ambiente,
caracterizando o mau estado de conservação.
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Figura 29: À esq., ambiente e detalhe das peças do mosaico para o sanitário 2. Fonte: Foto da autora, s/d.

O jardim interno (Figura 30) tem como característica o uso de peças hexagonais, o que
não é muito comum. Composto por único padrão, o desenho explora os cubos tridimensionais
nas cores vermelho, amarelo e preto. Por estarem sujeitas às intempéries, encontram-se em
péssimo estado de conservação. Muitas peças estão cobertas por um limo enegrecido e
perderam a vivacidade do colorido e dos desenhos. Alguns exemplares estão danificados.

Figura 30: À esq., vista do jardim interno; à dir, peças hexagonais. Fonte: Foto de Daniela Xu, s/d.

A área de circulação 3 (Figura 31) tem desenho que se completa com oito peças; é um
arranjo abstrato e complexo, com elementos orgânicos que sugerem uma imagem
caleidoscópica. Utiliza seis cores: azul-marinho, branco, bordô, amarelo, cinza e azul-celeste.
Para o friso e canto de arremate, o desenho segue o mesmo padrão de complexidade e também
sugere uma visão caleidoscópica.

Figura 31: Detalhes das peças que compõem o tapete. Fonte: Foto de Andréa Dominguez, s/d.
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Para o sanitário 3 (Figura 32) o motivo é o desenho romântico de flor com pétalas de
coração, emoldurada por uma fina linha branca com quadrados nas arestas, formando outra
forma geométrica na junção com outras peças. O friso de arremate utiliza faixas horizontais
para separar o desenho do tapete; ao centro, losangos na cor creme dão continuidade e
movimento à sequência. Para o canto, os elementos se distribuem em curva para alterar a
direção do friso. Observa-se o uso de peças em uma única cor, para complementar a falta das
peças decoradas que foram danificadas e cimento para completar a peça de canto.

Figura 32: Vista geral e detalhe das peças ornamentais do ambiente.
Fonte: Foto de Daniela Xu, s/d.

O depósito (Figura 33) usa o mesmo padrão do ambiente anterior, porém com cores
diferentes. Aqui todas as peças apresentam apenas duas cores: o amarelo e o marrom. Neste
motivo observamos alguns exemplares que parecem estar manchados pelo uso excessivo de
cera colorida sobre os ladrilhos, o que compromete a visualização das cores originais.

Figura 33: Ambiente do depósito e detalhes dos artefatos.
Fonte: Foto de Andréa Dominguez, s/d.

A sala de exposições (Figura 34) é ladrilhada com motivo que usa quatro artefatos
para completar o motivo em seis cores: rosa, verde oliva, branco, preto, marrom e vermelho.
São desenhos abstratos que utilizam simetria diagonal dentro do espaço do ladrilho. A
decoração forma uma mandala com folhas de acanto ao centro, entre linhas entrecruzadas,
formando um hexágono externo que emoldura a mandala. Para a peça de friso, as faixas
horizontais dão estabilidade ao desenho que forma uma espécie de brasão com uma “flor de
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liz”, dando movimento contínuo ao mesmo. Na peça de canto, o movimento é interrompido
por um círculo que direciona o movimento do brasão para outro sentido. A estrela com a flor
central fixa o olhar estancando a linha contínua do friso.

Figura 34: Vista geral da sala de exposições e detalhes das peças que compõem o mosaico.
Fonte: Foto de Andréa Dominguez, s/d.

Muitas peças desse ambiente estão em mau estado de conservação, manchadas pela
umidade e por resíduos de reforma e pinturas das paredes, alguns exemplares foram
substituídos por peças diferentes das originais.
O balcão que se volta para o jardim interno (Figura 35) está ladrilhado com motivo de
peça única, nas cores: vermelho, verde e amarelo. O desenho explora as formas
quadrangulares, sugerindo cubos dispostos em sequência, como vimos em outros ambientes e
casarão. Para o friso, três faixas nas cores do motivo isolam o desenho central. Para o canto, o
motivo está disposto em ângulo de 90º em relação ao friso, salientando a mudança de direção
do mesmo. Observa-se que este ambiente aberto sofreu com a ação do sol e do tempo com
maior intensidade, pois muitas peças estão cobertas por um limo enegrecido que compromete
a visibilidade, tanto do desenho como das cores, caracterizando o mau estado de conservação
dos ladrilhos.

Figura 35: Ambiência da sacada e detalhes das peças que compõem o tapete.
Fonte: Foto de Andréa Dominguez, s/d.

A edificação também apresenta quatorze ambientes com ladrilhos, tem na diversidade
de motivos e cores sua principal característica. Preocupa-nos o mau estado de vários
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ambientes com peças que foram substituídas ou apenas reparadas com cimento devido ao
arruinamento dos originais.
Casarão do Conselheiro Maciel à Praça Coronel Pedro Osório – nº 8
Prédio construído em 1878, para residência de Francisco Antunes Maciel, era irmão do
barão de São Luís, casousse com Francisca Gonçalves Moreira, filha do barão de Butuí, e pai
do futuro ministro Francisco Antunes Maciel Júnior.
Foi ministro dos Negócios do Império, período no qual sua família foi a principal
incentivadora da Imperial Escola de Medicina Veterinária e de Agricultura Prática, criada em
Pelotas, em 1883, para a qual doaram um edifício. Nesse casarão são apenas dois ambientes
ladrilhados, porém de requinte e beleza inigualáveis.
O hall de entrada (Figura 36) tem um tapete de fundo e um selo que ocupa mais da
metade da área pavimentada. A decoração se completa com oito peças; a individual é
trabalhada em duas diagonais bem distintas. As cores usadas são: o azul-celeste, o creme, o
preto, o vermelho, o chumbo e o dourado.

Figura 36: À esq. fachada da edificação, ao centro planta baixa, à dir. totalidade do desenho do tapete no hall.
Fonte: Foto de Moisés Vasconcelos, s/d.

A formação do desenho do tapete (Figura 37) remete às “engrenagens de máquinas de
relógio”, possivelmente em alusão à modernidade. Nas peças do friso, a continuidade do
desenho expressa movimento na complementaridade da forma através das peças seguintes.
Para o canto, a peça evidencia o romantismo e otimismo expresso no broto que promete uma
linda flor.
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Figura 37 : Detalhe do desenho das peças do mosaico.
Fonte: Fotos de Moisés Vasconcelos, s/d.

O selo central é o mais belo exemplar analisado (Figura 38), uma complexa
composição de inspiração no Art Nouveau. O arranjo usa a perspectiva para atrair o olhar à
mandala central, que repete em escala menor os quatro lados da cabeça ou arremate de uma
“espécie de cetro”, disposto nas arestas. A representação sugere um “bastão/cetro” aberto ou
como se tivesse sido explodido, mostrando a força, autoridade e poder atribuído ao ornato
real, o qual relacionamos com a intelectualidade e o poder político do proprietário do casarão.
Cada peça individual utiliza variações nas cores reforçando a tridimensionalidade do desenho,
com muitas linhas sombreadas. Os tons utilizados são: marrom, creme, preto, ocre, dourado,
vermelho, cinza, cinza claro e chumbo. No friso que delimita o selo, as faixas longitudinais
emolduram losangos alongados em marrom, que lembram uma “pedra preciosa lapidada”,
cercada por “raios luminosos”.

Figura 38: À esq., selo completo; à dir., primeiro quadrante do tapete com 16 peças.
Fonte: Foto de Moisés Vasconcelos, s/d.

O sanitário (Figura 39) está instalado em uma área externa que dá acesso ao pátio
interno. No pequeno alpendre de entrada encontra-se um tapete completo, já no interior do
ambiente não há uso de friso ou canto de acabamento. O motivo se completa em uma única
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peça, que explora a tridimensionalidade através de uma sequência de cubos criada pelo uso de
tons diferentes em quadriláteros dispostos lado a lado, copiando a técnica opus sectile ou
cosmatesco, ou ainda lavoro dicommesso. O friso de acabamento traz pequenos quadrados
vazados em sequência, ligados por “elos de correntes”, que aludem ao fechamento da área. Na
peça de canto, o “elo” transforma-se em “coração”, suavizando tal ideia.

Figura 39: À esq., visão geral do ambiente; à dir., detalhes das peças componentes do tapete.
Fonte: Foto de Moisés Vasconcelos, s/d.

Há peças avariadas neste local: vemos no canto superior esquerdo o uso de cimento
para completar a lacuna e, ainda, muitas manchas resultantes de falta de manutenção e
cuidado na conservação.
Os dois ambientes ladrilhados do casarão possuem exemplares com grande
disparidade quanto ao estado de conservação. Os que se encontram no hall estão em bom
estado. Porém, os do sanitário já possuem peças avariadas que comprometem a preservação
dos originais.
Considerações
Foram demonstrados na análise efetuada os ícones explorados nos arranjos ou padrões
estampados nos ladrilhos hidráulicos, seguindo a leitura formal de Heinrich Wölfflin e o
processo metodológico de Erwin Panofsky. Salientamos esses objetos artísticos como
portadores de saberes do período estudado, que estão para além de suas configurações
formais. Através da observação visual, salientamos os elementos constituintes do espaço
criativo em cada mosaico selecionado. Estabelecemos distinções dos padrões em seus
principais elementos constitutivos, em arranjos geométricos, orgânicos, antropomórficos e
fitomórficos. Buscamos associar os “tapetes de cimento” à literatura da época, como
elaborações preciosas dos valores e gostos da sociedade pelotense do final do século XIX e
início do XX. O inventário acadêmico realizado não contemplou uma análise quantitativa dos
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motivos explorados. Porém, na conclusão faremos um pequeno apanhado comparativo sobre
essa questão.
A introdução dos ladrilhos hidráulicos no Brasil está associada à imigração de
construtores estrangeiros e às importações dos mais variados materiais e artefatos decorativos
que chegaram aos portos brasileiros nas últimas décadas dos Oitocentos e nos anos iniciais do
século XX, como: as ferragens, as estátuas de faiança, os estuques em relevo e os ladrilhos
hidráulicos. As estradas de ferro contribuíram para a distribuição desses bens integrados ao
ecletismo historicista para as regiões interiores do território nacional.
Em Pelotas, o desenvolvimento da ornamentação arquitetônica como um todo está
ligado ao crescimento econômico da localidade, a uma nova maneira de morar desenvolvida
pela sociedade burguesa da época, advinda dos países industrializados europeus, que na
localidade se constituíram como símbolos de desenvolvimento e progresso. A localização da
cidade, conectada ao porto de Rio Grande pelos caminhos navegáveis, proporcionou a
importação desses produtos das nações civilizadas da Europa. Também favoreceu a migração
e o estabelecimento na zona urbana, de construtores e artífices da construção civil,
oportunizando a abertura de empresas locais que produziram os artefatos hidráulicos. As
casas senhoriais do entorno da Praça Coronel Pedro Osório, erguidas a partir da década de
1870, são exemplos de aplicações internas de ladrilhos lisos importados provavelmente da
Bélgica ou Holanda.
As descrições formais e iconográficas realizadas nas aqui se assemelham as das fichas
de inventário, disponíveis no corpo da dissertação, permitiram a identificação dos elementos
compositivos das peças, tratando-as individualmente, identificando as cores e as padronagens.
Estes elementos foram determinantes para a análise realizada posteriormente sobre a
composição dos tapetes em mosaico. Nesta análise, buscamos a interpretação dos temas e dos
simbolismos que o conjunto das peças sugerem, de acordo com o contexto e o local de
aplicação dos ladrilhos. Constatou-se o apreço da sociedade pelotense do final do século XIX
até meados do século XX por este tipo de ornamento para o revestimento de pisos e também
rodapés. Percebe-se que nas edificações os artífices utilizaram um mesmo motivo para vários
ambientes, alternando as cores ou as peças de friso e de canto de arremate. Observamos
também uma tendência ao uso de motivos semelhantes para determinados ambientes, como
por exemplo:
- Geométricos com cubos tridimensionais e com poucas cores para as cozinhas, sanitários e
áreas de circulação, que copiaram a técnica opus sectile, ou cosmatesco, e ainda lavoro
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dicommesso, encontrados nas três casas senhoriais apresentadas na comunicação e que
localizam-se no centro histórico de Pelotas.
– Com desenhos mais complexos (geométricos ou orgânicos) e ricas cores existentes nos halls
e varandas de entrada; dos quais destacamos o vestíbulo do casarão do Conselheiro Maciel e o
espaço avarandado que dá acesso à antiga residência do Barão de São Luís, pela qualidade
dos conjuntos e do colorido dos arranjos;
– Poucas cores em ambientes de uso mais reservado como os sanitários.
- Há os exemplares que remetem seu padrão aos bordados de bastidor, atividade doméstica
comum para as moças casadoiras da época.
Estas edificações senhoriais privilegiaram o número de ambientes ladrilhados. São
desenhos de inspiração mais clássica, com arabescos, folhas de acanto ou motivos florais em
arranjos circulares como mandalas. Acreditamos que essa técnica de produção e seus
exemplares devem receber maior atenção e possivelmente a salvaguarda por parte dos órgãos
normativos das políticas preservacionistas e de educação patrimonial na cidade, para que,
como obras de arte integradas aos monumentos patrimoniais, tenham garantia de futuro.
Enfim, o recorte, do inventário e das análises apresentados nessa comunicação,
pretendem contribuir para ampliar e divulgar o conhecimento sobre os ladrilhos hidráulicos,
evidenciando sua carga cultural imaterial no modo de produção artesanal, valorizando
artisticamente os exemplares, bens integrados ao patrimônio tombado e fomentar a discussão
sobre a necessidade de salvaguarda da técnica produtiva e dos próprios artefatos aplicados a
estes três monumentos edificados no centro histórico de Pelotas.
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