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Apresentação

O II Colóquio Internacional A Casa Senhorial: Anatomia dos interiores foi
realizado de 11 a 13 de agosto de 2015, promovido pela FCRB, com o apoio da
EBA/UFRJ, da EAU/UFF, do Museu da República/Ibram, Universidade Nova de Lisboa
(Portugal) e Fundação Ricardo Espírito Santo e Silva (Portugal), tendo patrocínio da
Faperj e da Capes.
O evento é desdobramento do projeto “A Casa Senhorial em Lisboa e no Rio de
Janeiro: Anatomia dos interiores”, realizado de 2012 a 2014, voltado para o estudo da
casa de morada da nobreza e da alta burguesia, entre os séculos XVII e XIX, focando
nos múltiplos aspectos dos seus interiores, em duas regiões do mundo cultural e
artístico luso-brasileiro: Lisboa e Rio de Janeiro. O projeto foi proposto pela
Universidade Nova de Lisboa (Portugal) e Fundação Ricardo Espírito Santo e Silva
(Portugal), e contou com o patrocínio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).
Para sua realização, foi estabelecida uma nova metodologia de análise baseada em
quatro linhas de investigação: I. Mecenas e artistas. Vivências e rituais; II. Identificação
das estruturas e dos programas distributivos e estudo aprofundado de nomenclaturas
funcionais e simbólicas de cada espaço; III. Estudo da ornamentação fixa – tetos,
azulejaria, talha, pintura, estuques, têxteis, pavimentos, chaminés, janelas e portas,
mobiliário integrado; IV. O equipamento móvel nas suas funções específicas. Os
trabalhos desenvolveram-se ao longo de 36 meses e resultaram em duas publicações e
em site especializado: www.casaruibarbosa.gov.br/acasasenhorial.
No Brasil, a pesquisa teve o apoio da Fundação Casa de Rui Barbosa e contou
com pesquisadores de diversas unidades acadêmicas (EBA/UFRJ, FAU/UFRJ, Museu
Nacional/UFRJ, EAU/UFF, Museu da República, além da FCRB), abrangendo as áreas
de museologia, arquitetura, paisagismo, artes decorativas, história da arte e história,
dando prosseguimento a iniciativas de intercâmbio luso-brasileiro da FCRB.1
Ao longo dos trabalhos, foram promovidas reuniões no Rio de Janeiro e em
Lisboa. No Rio, foram realizados dois encontros dos pesquisadores brasileiros e os
coordenadores portugueses, de 24 a 26 de agosto de 2011 e de 20 e 22 de agosto de

1Essa

cooperação teve início em 2006, com a promoção do Encontro Luso-Brasileiro de MuseusCasas ― série bienal já em 4ª edição ― voltada para o diálogo entre museólogos e pesquisadores
dos dois países, tendo como pauta aspectos formais e estruturais, de significação simbólica e de
memória, dos museus-casas. Além disso, foi realizado um conjunto de iniciativas acadêmicas,
como cursos e workshops.

2012, e, em Lisboa, o workshop “A Casa Senhorial em Lisboa e no Rio de Janeiro:
estruturas internas, ritual e quotidiano" no Palácio Fronteira, a 17 de janeiro de 2013.
Para conclusão da primeira etapa da pesquisa, foi promovido, de 4 a 6 de junho
de 2014, o Colóquio internacional “A casa senhorial em Lisboa e no Rio de Janeiro
(séculos XVII, XVIII e XIX). Anatomia dos interiores”, no Museu de Artes Decorativas Palácio Azurara, sede da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, que reuniu 36
conferencistas portugueses e estrangeiros. O interesse suscitado pelo colóquio, com
significativa participação de investigadores brasileiros, levou a FCRB promover nova
edição no Rio de Janeiro. O projeto inicial desdobrou-se e os interesses por estudar os
interiores das casas alargaram as referências geográficas, englobando várias cidades
brasileiras e portuguesas. Nessa ampliação de horizontes, o II colóquio buscou reunir
mais estudos de caso, buscando contemplar outras experiências de morar em outros
países.
A organização do evento foi iniciativa de quatro pesquisadoras atuantes desde o
primeiro projeto: Ana Lucia Vieira dos Santos, da Escola de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade Federal Fluminense, Ana Maria Pessoa dos Santos, pesquisadora da
Fundação Casa de Rui Barbosa; Isabel Portella, museóloga do Museu da República;
Marize Malta, do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, da Escola de Belas
Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Suas instituições, apoiadas pela Faperj
e Capes, foram as responsáveis pela consecução do evento, contando ainda com auxílio
dos alunos de graduação da Escola de Belas Artes-UFRJ (Alessandra Ramalho,
Catiussia A. da Silva, Bárbara Mozzer, Beatriz Rosa, Camila R. dos Santos, Clarisse de
Sá, Yrvin Gomes) e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo-UFF (Rebeca Reis) e
bolsistas do Museu da República (Juliana Nobre) e Fundação Casa de Rui Barbosa
(Barbara Prieto e Lucas Cavalcanti), que atuaram na secretaria, recepção, venda de
livros e no apoio ao auditório.
Compondo o comitê científico, foram convidados Francisco Soares de Senna,
Aldrin Moura de Figueiredo (UFPA), Carlos Alberto Ávila Santos (CA/UFPel), José
Belmont Pessoa (PPGAU/EAU/UFF), Maria Lucia Bressan Pinheiro (FAU-USP) e Sonia
Gomes Pereira (EBA/UFRJ).
Foram acolhidas propostas de comunicações de norte a sul do país – de Belém,
do Pará a Pelotas, no Rio Grande do Sul –, incluindo Minas Gerais, Espírito Santo, São
Paulo, Paraná e Bahia. Fora do país, Portugal, Itália e México também trouxeram
contribuições para a discussão. Como convidados, integrando mesas-redondas que
corresponderam aos eixos temáticos do evento, estiveram presentes: Mesa-Redonda I –
Espaço interior, estrutura e programa distributivo – Hélder Carita (UNL/FRESS) e Ana
Lucia Vieira dos Santos (EAU/UFF); Mesa-Redonda II – Ornamentação fixa – Isabel
Mendonça (UNL/FRESS) e Isabel Portella (MR/IBRAM) e Mesa-Redonda III – O

equipamento móvel – Gonçalo de Vasconcelos e Sousa (CITAR/UCP) e Marize Malta
(PPGAV/EBA/UFRJ). De modo a aproximar diálogos com os modos de habitar na
França, foi apresentada a conferência Vivre avec art. De l’hôtel particulier à l’appartement
bourgeois des années 30, conduzida por Monique Eleb, da École Architecture ParisMalaquais.
Além dos programas e espaços dos salões dos muitos palácios e palacetes, de
casas senhoriais e burguesas, e seus personagens, foram também contemplados
nomenclaturas, zonas de serviço, mudanças de usos, intervenções e rituais sociais. Para
dar conta de vários projetos de embelezamento dos interiores, estiveram em pauta
encomendas, contratos, ofertas de serviços, relações de trabalho. Sobre as decorações
fixas, compareceram desde sistemáticas para levantamentos de ornamentações fixas
existentes em edificações a estudos de elementos particulares, como estuque, papel de
parede, pintura decorativa e de fingimento. Sobre os equipamentos móveis houve grande
foco nos inventários, mas também perfilaram questões teóricas, historiográficas,
narrativas e de tombamento, panorama de serviços de decoração, com ênfase no
mobiliário e na louça. Assim, do luxo à trivialidade, da exceção ao corriqueiro, as casas
e seus interiores foram mais uma vez núcleo das discussões, permitindo avançar um
pouco mais em relação à compreensão da sua complexidade e potencialidade artística.
A grande receptividade do evento é um sinal do vigor que o tema desperta e envolve
tantos pesquisadores, que começam a encontrar interlocutores. Um campo está a se
formar e consolidar.
Para a confecção dos anais, todos os textos passaram por peer review, ou seja,
revisão por pares, de modo a garantir a qualidade e ineditismo dos mesmos.
Compuseram a Comissão de Avaliação os seguintes pesquisadores: Ana Lúcia Vieira
dos Santos, Ana Pessoa, Carlos Alberto Ávila Santos, Gonçalo de Vasconcelos e Sousa,
Hélder Carita, Isabel Mendonça, Marize Malta e Nelson Pôrto Ribeiro.
A editoração foi realizada por Lucas Cavalcanti, sob coordenação de Marize
Malta. Lucas é graduando da EBA-UFRJ, do curso de Design de Interiores, e bolsista
da Fundação Casa de Rui Barbosa, atuando no projeto Casas Senhoriais, e aceitou o
desafio de assumir o design gráfico dos anais. A subdivisão da publicação em três partes
seguiu os eixos temáticos do evento, cada uma relacionada a uma cor: vinho para o
Espaço interior; ocre para Ornamentação fixa e azul para Equipamento móvel, cores
baseadas nas existentes nos estuques da parede do Fumoir do Palácio do Catete, Museu
da República, usada como imagem do evento. Além disso, a identidade visual ganhou
ornamento de ramicelos inspirados na decoração do frontão, também em estuque, da
porta localizada na antessala da imperatriz, no antigo Paço de São Cristóvão, atual
Palácio da Quinta da Boa Vista, sede do Museu Nacional da UFRJ. O ramicelo, presente
em cada página de abertura de trabalho, lembra que se trata de uma publicação que dá
atenção aos interiores, aos detalhes, às minúcias e que é hora de prestarmos mais

atenção para o lado de dentro das edificações, especialmente das casas que, com seus
protetores limites de abrigo, suas capacidades de acolhimento da vida diária e seus
encantos para receber os visitantes, ajudaram a moldar nossas visões de mundo. Tanto
as histórias da arte quanto da arquitetura precisam incorporar esse espaço de natureza
particular, com suas anatomias próprias, educando os olhares de seus agentes para
aprenderem a ver portas adentro.
Desejamos boas leituras e que elas estimulem mais e mais trabalhos.

Rio de Janeiro, junho de 2016.

Ana Pessoa (FCRB)
Marize Malta (EBA/UFRJ)
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Reconstruindo o Palacete de D. João VI
Luciana Nemer Diniz

A

partir do intento de construção de um modelo tridimensional foi
iniciada a pesquisa que contribui com uma análise teórica e prática a
respeito da construção corrente na América portuguesa.

A maquete fez parte do projeto de extensão Niterói nos tempos de D. João VI e sua
elaboração se baseou, sobretudo, no desenho de Arnaud Julien-Pallière, que localiza o
palacete na Praça de São Domingos com a fachada rebatida do imóvel, em uma foto do
edifício, de autoria de Augusto Malta datada de 1904, um ano antes da sua demolição,
e em estudos sobre a arquitetura colonial portuguesa.

D. João VI na Villa Real da Praia Grande
Na Villa Real da Praia Grande (atual Niterói), margem Leste da Baía da
Guanabara, em uma vasta área rural e ainda mera extensão administrativa da cidade
de São Sebastião do Rio de Janeiro, no final do século XVIII, o casal Thomaz Soares de
Andrade (capitão e comerciante) e Rufina Joaquina Roza de Andrade construíram uma
residência num terreno arrendado aos índios da Aldeia de São Lourenço.
“Segundo Albuquerque teria sido construída uma casa sobrado, localizada no
Largo de São Domingos, de 13 metros de largura por 20,50 metros de comprimento.”
¹“E conforme Ramos, ainda sem data definida, porém estimada entre 1790 e 1793.”²
O bairro de São Domingos e o bairro de São Lourenço podem ser considerados os
primeiros núcleos habitacionais do município.
O Príncipe-Regente Dom João, em dezembro de 1815, três dias após dignificar o
Brasil elevando-o à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves,
acompanhado de toda a Família Real, desembarcou pela primeira vez, na Praia Grande,
com o objetivo de realizar uma revista militar.
“De acordo com Albuquerque são recepcionados pelo Marquês de Campo Maior e,
após as manobras militares, seguiram todos para a residência de Thomaz Soares de
Andrade, que foi oferecida pela primeira vez, para descanso de Dom João e sua família.”³
A estadia da família real foi breve, no entanto, após o falecimento da Rainha D.
Maria I, o Príncipe-Regente retornou pela segunda vez, em maio de 1816, à Praia Grande
para descansar e celebrar seu aniversário em companhia de sua família, hospedandose todos na mesma residência.
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A figura 1, pintura de Jean Baptiste Debret, intitulada: Revistas das Tropas
destinadas a Montevidéu, na Praia Grande, ilustra a simulação de uma pequena guerra
no Campo de Santa Helena (atual Campo de São Bento) que ocorreu durante a visita
real.

Figura 1: Revistas das Tropas destinadas a Montevidéu na
Praia Grande – Jean Baptiste Debret. Fonte: Pinacoteca de São
Paulo.

Na mesma ocasião, D. João VI passou em revista a Divisão de Voluntários Reais,
que embarcaram nos navios em direção ao Uruguai. A figura 2, Embarque na Praia
Grande das tropas que se destinam ao sítio de Montevidéu, -de Jean Baptiste Debret,
retrata a presença do príncipe no quartel general da Praia Grande, na Armação (Ponta
d’Areia).
“Ato contínuo ao embarque das tropas, Dom João, a Família Real e sua extensa
comitiva deixam o Palacete de São Domingos e retornam todos à corte no Rio de
Janeiro.”

4

Figura 2: Embarque na Praia Grande das tropas que se
destinam ao sítio de Montevidéu - Jean Baptiste Debret.
Fonte: Revista Veja
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Após a segunda visita, a residência, localizada na esquina da Rua do Ingá (atual
José Bonifácio) com o Largo de São Domingos, foi doada pelo Capitão Thomaz Soares
de Andrade e sua esposa ao Monarca através de escritura pública. A casa-sobrado
passou a ser conhecida como Palacete de Dom João.
Passados dois anos o monarca recebe o reconhecimento solene como soberano.
“D. João VI fora proclamado Rei em 20 de março de 1816, isto é, no mesmo dia em que
D. Maria I faleceu; sua aclamação, porém, somente se deu em 6 de fevereiro de 1818.” 5
A criação e formalização da Villa Real da Praia Grande ocorreu em 1819, por
Alvará Régio, e coube ao Juiz de Fora José Clemente as providências para as melhorias
da vila.
“No mês seguinte ao ato se deu a terceira visita de D. João VI à Praia Grande.
“Conforme Albuquerque foi quando ocorreu o desembarque solene, sendo o Monarca
recepcionado pelos habitantes do lugar com celebração na capela São Domingos. Após
cerimônia D. João VI se retirou para seu Palacete, situado próximo à capela e ao largo.”6
As visitas marcaram indelevelmente a história, mudando o futuro da vila de
pescadores que, ainda na primeira metade do século XX, passou a condição de capital
da Província do Rio de Janeiro.
“Em 1819 é editado o Plano de Edificação da Vila Real da Praia Grande com projeto
de embelezamento em São Domingos e construções de várias ruas na Praia Grande.”

7

No ano seguinte, o plano foi apresentado ao Rei D. João VI através de uma planta
minuciosamente desenhada (figura 3) pelo arquiteto francês Arnaud Julien Pallière.

Figura 3: Plano de Edificação da Vila Real da Praia Grande
Fonte: http://serqueira.com.br/mapas/nit1.htm

164

|
No plano constou a observação que o Largo de São Domingos deveria ser
aformoseado e, portanto, objeto de um plano separado. O Largo é a área retangular à
direita e abaixo. O Palacete tem a fachada de acesso voltada para o mar.
A planta representa um documento importante do urbanismo brasileiro do final
do Período Colonial.
Seguido ao projeto de Pallière, uma série de melhoramentos urbanos como a barca
a vapor, a iluminação pública a óleo de baleia, lampiões a gás, abastecimento de água
e novos meios de transporte, como os bondes elétricos, modificaram a feição da vila que
recebe o título de cidade imperial.
A casa sobrado, que se transformou em palacete quando doada a D. João VI,
objeto de estudo do presente artigo, segue agora descrita em seus aspectos funcionais,
formais e construtivos.

O Palácio de São Domingos
O Palacete junto ao largo era uma das melhores casas da Praia Grande e se
tornou, assim, uma moradia real. A localização também foi determinante no processo.
As praças do Brasil colonial eram o centro de reunião da vida urbana, em
que se realizavam as cerimônias cívicas e toda sorte de festividades, religiosas
e recreativas, e serviam ainda aos mercados e às feiras. Nelas se localizavam
os edifícios principais, que mais enobreciam a cidade: a casa de Câmara e
cadeia, a casa dos Governadores, a igreja matriz. 8

A construção do Palacete se deu num período em que eram poucos os projetistas
e construtores na região. Para Albuquerque, a autoria do projeto é do Brigadeiro José
Fernandes Pinto Alpoim, pelas características arquitetônicas e temporais do palacete. 9
Pela frequência com que os livros de Vignola, Blondel, Azevedo Fortes e
Alpoim apareciam nos catálogos dos livreiros, nas bibliotecas particulares e nos
acervos das ordens religiosas, pode-se deduzir que eles constituíam, ao lado de
Serlio, Pozzo e Paládio, a principal bibliografia utilizada na formação sobre
arquitetura civil de arquitetos engenheiros militares, artífices e construtores
radicados em Portugal e suas colônias.10

Alpoim é considerado um grande engenheiro e arquiteto do Brasil no século XVIII
pela sua colaboração nas obras realizadas no Rio de Janeiro em colaboração com o
Conde de Bobadela, governador Gomes Freire de Andrade.
Historiadores, alguns do século XIX, como Moreira de Azevedo e outros mais
recentes, como D. Clemente da Silva Nigra, atribuem a Alpoim a autoria de
projetos de vários edifícios setecentistas para os quais não se conhece
documentação que ateste o seu autor. 11

Os requintes de detalhes encontrados na obra reforçam esta suposição ainda mais
pela semelhança das soluções com outros sobrados, reconhecidos como de sua autoria
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do mesmo período: Casa do Bispo e Paço Imperial no Rio de Janeiro e Fazenda Malheiros
em Jurujuba - Niterói.
Nos moldes da arquitetura portuguesa, o Palacete apresentava fachada uniforme
revelando uma marcante horizontalidade acentuada pelo fato de não ter sido adotada a
solução de janelas de púlpito encontrada nos demais sobrados acima citados. A escolha
da esquadria de púlpito implicaria num maior custo tanto pela dimensão quanto pela
necessidade de guarnecê-la de guarda corpo. A construção não foi erguida com objetivo
de acolher a nobreza.
A sequência de portas e janelas proporcionava o ritmo modular e simétrico; as do
primeiro pavimento utilizavam pano de peito e as do segundo guilhotina. Os
enquadramentos de janelas e portas, em arco abatido, aparentemente deviam ser em
argamassa já que na foto existente (a seguir) aparecem caiados de branco, já o
embasamento do cunhal parece ser de cantaria.
Embora pela fotografia, figura 4, a tonalidade da parede seja escura, a maquete
foi elaborada reproduzindo o paradigma consolidado em relação à cor da arquitetura
colonial, ou seja, caiada de branco. Este foi o entendimento da equipe envolvida depois
de pesquisa bibliográfica e iconográfica a exemplares contemporâneos ao palacete.

Figura 4: Palacete de D. João VI
Fonte: Malta – Museu da Imagem e do Som

A casa na América portuguesa teve suas matrizes na arquitetura lusa assim como
nas tradições da cultura mediterrânea.
“... nossas casas coloniais eram brancas.”

12

Vários fatores concorreram para a gênese da casa brasileira, tais como o
clima tropical úmido, a flora, o gentio da terra,... em que o mais importante de
todos esses elementos foi o colonizador português... o português foi uma espécie
de coordenador, orientador e homogeneizador dessa moradia... De Portugal traz
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as paredes caiadas e os portais coloridos, tão comuns nas paisagens do Minho,
do Alentejo e do Algarve... A solução para o escoamento das grandes chuvas
ele copia da experiência aprendida no Oriente, trazendo dessas regiões as
inflexões dos telhados e dos beirais com desenhos graciosos. 13

As paredes externas do casarão, construídas na maquete em MDF

-

MediumDensityFiberboard (material oriundo da madeira, fabricado com resinas
sintéticas), serviram de estrutura para a mesma e foram recobertas por diversas
camadas de tinta acrílica cor branca, como se apresenta na figura 5, a seguir.

Figura 5: Maquete do Palacete de D. João VI – fachada principal e lateral
direita. Fonte: Amaral e Pivar – EAU – UFF

O MDF se mostrou excelente para confecção. O material está no mercado há cerca
de duas décadas e apresenta acabamento superior às chapas compensadas
anteriormente empregadas em maquetes.
A cobertura adotada no prédio, de quatro águas, era comum nesta tipologia
construtiva. A camarinha, contudo, recorrente em construções urbanas coloniais, não
era comumente encontrada em casas apalacetadas, no entanto é importante ressaltar
que o prédio pertencia ao capitão e negociante Thomas Soares de Andrade.
As variações mais importantes apareciam nas casas de esquina. Tendo a
possibilidade de aproveitar duas fachadas sobre a rua, alteravam em parte o
esquema de planta e telhado, menos para inovador, do que para conseguir o
enquadramento de ambas nos modelos tradicionais. Outras variações – se é
que chegavam a sê-lo – correspondiam ao aparecimento de corpos elevados, do
tipo água furtada ou camarinha: sua existência, porém, pressupunha a
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presença, logo abaixo, do esquema de telhado de duas águas, capaz de evitar
o emprego de calhas e rufos. 14

O telhado da maquete foi elaborado com cartão de ondulação adequada à escala
da maquete, 1:33, sobre chapa plana de MDF. Com o objetivo de se aproximar à
coloração do telhado do casarão, o cartão recebeu duas camadas de pintura com tinta
acrílica: a primeira, de base, uniforme e a segunda irregular, aplicadas em algumas
áreas, utilizando aerógrafo, com o objetivo de adicionar o aspecto de barro envelhecido.
A figura 6, a seguir, ilustra esta descrição. As camarinhas estavam presentes em três
das quatro águas.

Figura 6: Maquete do Palacete de D. João VI – fachada
posterior, lateral esquerda e cobertura. Fonte: Amaral e Pivar –
EAU - UFF

A cimalha, saliência ou arremate na parte mais alta da parede, onde se assentava
o beiral do telhado, foi na construção da maquete, figuras 5 e 6, resolvida com filete de
gesso obtido a partir de molde de resina. O uso de molde garantiu a uniformidade da
peça ao mesmo tempo em que permite recomposições futuras.
Por beiradas ou sancas são entendidas as saliências que formam a
cobertura além dos paramentos externos das paredes. Sua função se prende
precipuamente à proteção das paredes, seja, de alvenaria, ou com mais razão,
de barro, contra a ação das águas pluviais. Por isto mesmo, o balanço delas
deve ser diretamente relacionado com a altura da parede a proteger e a
qualidade do material de que é feita. Podem as beiradas ser: - de cantaria, à
feição de cornija com seu competente lacrimal, neste caso, são conhecidas como
cimalhas, são de pedra trabalhada ou de estrutura mista com pilares de pedra
e enchimento de adobes. 15
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“Uma linha horizontal define o piso do segundo andar, e juntamente com a
cimalha sob o beiral do telhado e os cunhais nas laterais da construção enfatizam a
ortogonalidade do projeto.”

16

No casarão, a cantaria, ou o fingimento de cantaria (em muitos casos fingimento
este que era aplicado sobre detalhes em argamassa) aparecia nos cunhais e soleiras. Os
fingidos muito utilizados em Portugal tratavam a alvenaria fraca com fingimento de
alvenaria rica, ou seja, fingiam acabamentos. Tal influência trazida para o Brasil se
aplicou em interiores e exteriores de edifícios.
Na maquete, esta foi reproduzida em gesso que recebeu pintura acrílica em tons
bege e cinza para maior semelhança ao material original, como exemplificado nas
figuras 5 e 6.
“No Rio de Janeiro, parece que a única pedra disponível era o granito (assim como
o gnaisse), utilizada nos cunhais das casas mais importantes... amarelece ao ar e acaba
se tornando ocre sujo.”

17(observação

entre parênteses da autora)

Também em gesso foram elaboradas as portas da maquete do Palacete. Receberam
pintura acrílica na cor azul real. No edifício parecem ser de madeira em plano único
com juntas de macho e fêmea. As janelas de caixilho e vidro do casarão possuíam vergas
alteadas. “Segundo Vasconcellos a verga assenta nas ombreiras em junção de nível que,
por cima, inclui a curva de concordância com o arco. Este detalhe tira da curva o aspecto
pesado da descarga, tornando o vão mais gracioso.”18
Na maquete as esquadrias de vidro foram recortadas em acrílico em duas
camadas, como representado na figura 5, e sobre este foi aplicada película transparente
que continha o desenho do caixilho realizado em impressora a laser, na cor azul, o que
proporcionou uniformidade ao trabalho.
Com relação à cor das esquadrias encontra-se em Pessoa: “se as paredes fossem
brancas, os elementos de madeira de esquadrias, cunhais, cimalhas, etc. tinham uma
variedade de cores - azuis, vermelhos, verdes, amarelos, ocres, sempre em tons fortes e
primários.”

19

A cor adotada nas esquadrias contrastou com o fundo, a parede, vale ressaltar
que os pigmentos eram importados, e por esse motivo, utilizados em pequenas
superfícies, como grades e esquadrias de madeira, dissolvidos em óleo de linhaça.
O embasamento do casarão, que sustentava a construção, foi realizado com
alvenaria de pedra. Dimensionado em função do volume que iria sustentar, aflorava
sobre o terreno formando a saliência que nivelava as soleiras. Tal solução construtiva
foi detalhadamente elaborada na maquete (figuras 5 e 6) que, com diferentes texturas
esculpidas no gesso, representou as pedras do embasamento, dos dois níveis de
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assentamento e as escadas que ligavam a calçada em nível à rua. Vale ressaltar que a
do Ingá tinha nível mais baixo que o largo.
Sobre a base foi distribuída, na maquete, a iluminação. Esta, realizada com o
sistema LED (Light EmittingDiode), muito utilizado em produtos de microeletrônica. A
opção pelas lâmpadas se baseou na durabilidade, em torno de 50 mil horas de consumo
e no fato de poder ser executada com baixa tensão, o que para iluminações em locais
de fácil acesso eliminam a preocupação de queimaduras por contato. Os lampiões
representaram o tipo de iluminação do período e os focos na base a solução atual para
iluminação de monumentos, valorizando-os.
A realização da maquete aconteceu por iniciativa do Círculo Monárquico Dom
Pedro II que entrou em contato com a Escola de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal Fluminense no ano de 2007. A demanda foi atendida através do
oferecimento de disciplina optativa no segundo semestre do referido ano sob a
supervisão de duas professoras, o auxílio de dois monitores e a participação de sete
estudantes.
A partir das medidas fornecidas por Albuquerque e da fotografia de Malta, do início
do século passado, foi possível desenhar sobre Canson, em escala 1:33, a planta, a
cobertura e as fachadas do Palacete que serviram de base para a construção da
maquete. Tal desenho só foi possível de ser elaborado em função de pesquisas sobre
sistemas construtivos do período colonial brasileiro; a obra de Vasconcellos foi
fundamental nesta etapa. Dando continuidade, a questão central se transformou em
como representar os materiais de construção, do referido período,na forma de maquete.
A construção do modelo fez parte de um projeto denominado Niterói nos Tempos
de Dom João VI que contemplou a edição do livro São Domingos: Berço Histórico da Villa
Real da Praia Grande e da Imperial Cidade de Niterói e quatro exposições. A primeira
delas na Câmara Municipal em março/abril de 2008. Esta, comemorativa do
bicentenário da chegada da família real ao Brasil.
A planta era simplificada em um único bloco, sem a presença do pátio central ou
construída por três unidades em forma de “U” (variações encontradas em outros
palácios do período).
No Brasil, a arquitetura tradicional lusa não se dicotomizou, nem se
subdividiu em dialetos arquitetônicos. No molde único adotado, de Norte a Sul,
se incluíram os pormenores de caráter local, sem prejuízo do partido geral da
composição e da respectiva fisionomia plástica. 20

O pavimento térreo do sobrado era utilizado para a acomodação dos escravos,
abrigo de animais, charretes e carruagens. Na foto de 1904 (figura 4) pode também ser
observada a utilização do térreo para uma loja (empório de carnes).
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De acordo com Reis Filho habitar um sobrado significava riqueza e habitar casa
de “chão batido” caracterizava a pobreza.

21

O piso térreo compromete-se com o serviço, armazenamento e contato com o
púbico. Aí se localizam o comércio, o depósito, a oficina e, eventualmente o
hóspede. Seu reflexo é imediato na fachada, fazendo surgir assim maiores vãos,
largas portas e janelas indicando circulação ampla.22

Entende-se o sobrado como uma evolução da casa térrea que permitiu maior
privacidade aos seus moradores.
“... imagina-se o seu interior disposto de modo extremamente simples: cômodos
interligados, salões voltados para a fachada principal, área íntima nas laterais e
dependência de serviço ao fundo da construção.”

23

A ligação principal era possivelmente feita através de uma escada de madeira que
chegava a sala de receber do segundo pavimento e uma segunda em pedra para os
serviçais, esta se ligava a cozinha.
No casarão possivelmente afirmava-se a existência de duas cozinhas. “... a cozinha
suja, para o abate e limpeza dos alimentos em estado bruto e a cozinha limpa, para o
preparo final das refeições.”

24

Também é possível confirmar, através de informações colhidas por Albuquerque,
como explanado adiante, a extensão do terreno para além das paredes do Palacete o que
permite concluir a presença do quintal.
“A cozinha, elemento gerador de calor e fumaça, dirigiu-se para o exterior da
habitação, junto ao quintal e à criação.”

25

Com o retorno de D. João VI à corte em 1821 o Palacete, que havia sido doado ao
monarca, passou a abrigar outras funções como descrito a seguir:
Em 1834 funcionava nos baixos do velho Palacete de D. João a Secretaria
da Província, no ano seguinte ocorreu a primeira Assembleia Legislativa
Provincial no Palacete de São Domingos, para a qual foram adquiridos cadeiras
e bancos... em 1835 as acanhadas proporções do Palacete de São Domingos
foram motivo de crítica por parte de deputados que sugeriam a mudança da
Assembleia Provincial para o Palacete de Dom Pedro I (...) no ano seguinte, ainda
antes da mudança para o edifício da Câmara no Jardim de São João,
novamente foi destacado que o casarão precisava de reparos incompatíveis com
o funcionamento da Secretaria (...) no ano de 1837 nasceu no Palacete o filho
do presidente da Província e em 1838 o presidente interino da província faleceu
no mesmo local (...) em 1840 Niterói recebeu o Imperador Dom Pedro II e a ele
foi oferecido um banquete, pelo presidente da Província no Palácio do Governo
no velho Palacete de Dom João VI (...) no ano seguinte, vereadores reunidos,
trataram da dificuldade de dar prosseguimento as obras da Rua Nova de São
Domingos, sendo decidido que seria tomado como base o alinhamento do
Palacete (...) em 1842 o espólio de Dom Pedro I foi a leilão, no entanto o Palacete
não foi vendido (...) registros de 1851 informaram que o general nascido no Rio
Grande do Sul faleceu no Rio de Janeiro e este, residia no Palacete de Dom João
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VI (...) em 1862 foi solicitado pela Câmara, licença ao Governo Imperial para
recuar o gradil do Palacete a fim de regularizar o arruamento local, em resposta,
no ano seguinte, foi solicitada a informação a respeito da medida do recuo (...)
em 1864 novo pedido foi oficiado com o mesmo pleito e a resposta foi o
encaminhamento à Assembleia Geral Legislativa (...) em 1867 novo pedido foi
protocolado tendo como resposta a mesma de três anos atrás (...) em 1868 um
ofício de engenheiro da secretaria informou que o muro que cercava o Palacete
ameaçava ruir (...) em 1869 nota revela o falecimento de um português que
residia nos fundos do Palacete de são Domingos (...) em 1873 o arrendatário
dos terrenos do Palacete de São Domingos recebeu uma indenização em troca
das benfeitorias feitas na área, estas foram demolidas com vistas ao
alargamento da rua (...) no ano de 1894 mudou-se para o antigo Palacete de
São Domingos a Diretoria Estadual de Imigração (...) no ano seguinte o Ministro
da Guerra visitou Niterói e declarou a pretensão de instalar o quartel do 38°
Regimento de Infantaria no Palacete que pertenceu a Dom João VI (...) em 1904
começou lentamente a mudança do referido batalhão para o imóvel, no mesmo
ano, o Ministro da Guerra examinou o projeto para a reconstrução do antigo
Palacete para aquartelar de vez o 38° Regimento e o Presidente da Companhia
Cantareira, que havia adquirido a praça do Mercado onde estava o quartel no
Rio de Janeiro, e portanto tinha pressa de desalojá-lo (...) em 1905 o prefeito de
Niterói desapropriou dois prédios que seriam demolidos juntamente com o
antigo Palacete, em outubro do mesmo ano, majores do exército são informados
por Visconde de Morais (que adquiriu o Palacete em 1903), que este não
financiaria a reconstrução do mesmo, em vista do fato os militares escolheram
outra área em Niterói para alocar o quartel (...) em novembro, com caráter de
urgência, o Prefeito Leoni Ramos aprovou a reurbanização do bairro de São
Domingos, através da ampliação do Largo, dessa resultou a demolição do antigo
Palacete e a configuração atual do Largo que veio a receber o seu nome. Em
1906 Visconde de Morais se ofereceu para reconstruir o antigo Palacete de Dom
João VI e transformá-lo em quartel do 38° Regimento (...) Em setembro o casarão
foi demolido dando continuidade as obras de alargamento e remodelação do
Largo de São Domingos (...) Nos remanescentes do prédio instalou-se no ano
seguinte a 8ª Companhia de Caçadores e em 1914 o 58° Batalhão de Caçadores
do Exército que se mudou do local em 1917. 26

Analisando as informações coletadas por Albuquerque é possível constatar que na
década de 30 do século XIX a edificação ainda guardava funções nobres. O ponto de
partida para o declínio coube ao fato de não ter havido comprador para a mesma quando
a edificação foi leiloada. A partir de então, considerada como elemento que impedia os
melhoramentos urbanos, a edificação sofreu com o recuo do gradil e o estado arruinado
do muro e ainda mais, o fato de ter sido destinada ao uso militar acelerou o processo
de deterioração. O palacete não desempenhava em seus ambientes a função
habitacional para a qual foi construído.
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Conclusões
A construção da maquete foi um aprendizado para a equipe envolvida, não
somente pelas técnicas construtivas da mesma, mas pela pesquisa dos materiais e dos
meios em que eram realizadas as construções no Brasil colônia.
O estudo da história foi fundamental para contextualizar o projeto e entender o
processo de uso e posterior abandono do casarão.
Niterói nos Tempos de Dom João VI reforçou a representatividade que o Palacete
de São Domingos tem para a população fluminense e em conjunto com as exposições e
palestras ocorridas proporcionou a divulgação de parte da história do Brasil colônia.
Embora esse exemplar já tenha desaparecido, reconstruí-lo na forma de maquete faz
perdurar a cultura e a paisagem.
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O II Colóquio Internacional A Casa Senhorial: Anatomia dos Interiores ocorreu nos
dias 11, 12 e 13 de agosto de 2015 na Fundação Casa de Rui Barbosa. O encontro
reuniu pesquisadores de Portugal, França, Itália, México e Brasil que, com seus
estudos, contribuíram para o aprofundamento da discussão sobre os modos de
vida de vários estratos sociais refletidos no espaço, no mobiliário e,
principalmente, nas escolhas compositivas da decoração de interiores que
predominaram nos séculos XVII, XVIII e XIX.
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