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1. Introdução:
A preservação de revestimentos internos jamais se desarticula da valorização e do
conhecimento acerca de suas artes, ditas decorativas, aplicadas ou menores. O estatuto dessas
artes é invariavelmente inferior ao do projeto arquitetônico, muito embora fossem os
revestimentos parte indispensável da construção, e estivessem atrelados diretamente à
valorização simbólica e pecuniária do edifício.
Como ocorre na maioria dos lugares, em Pelotas os processos de preservação
patrimonial podem desconsiderar os bens integrados. Seja por serem preteridos nos níveis 2, 3
e 4 do inventário de imóveis do III Plano Diretor municipal (FONSECA; SANCHES;
SALABERRY 2014, p. 128), seja por não figurarem em instrumentos internacionais e normas
da UNESCO (ALVES; ROZISKY; SANTOS 2015, p. 285).
Em edifícios cuja preservação se restringe à volumetria, fachadas e telhado, a
incompatibilidade estética e funcional com os novos usos também contribui para a destruição
dos revestimentos internos. Mais que outros fatores de deterioração, intervenções de reforma
e adequação dos espaços construídos fizeram com que “muitas dessas decorações – (...), que
evidenciavam uma maneira de “bem morar” segundo os padrões estéticos europeus –

fo[ssem] eliminadas, e outras, radicalmente modificadas” (ALVES; ROZISKY; SANTOS
2015, p. 274).
A estes fatores se soma de modo nem sempre evidente a desinformação,
desvalorização e desinteresse pelas artes decorativas, o que tem desdobramentos acadêmicos
importantes. Em nossas bibliotecas, sempre ávidas pelo tratadismo1, são escassos os guias de
estilo, manuais profissionais e repertórios de ornamentação arquitetônica. Muito embora
documentos desta ordem tenham servido “(...) como catálogos para que clientes e artesãos
chegassem a um acordo quanto ao tipo de pintura ou de ornamentos de estuque a serem
aplicados em suas residências” (LIMA 2008).
São raros e recentes os estudos acadêmicos que se voltam à estucaria e a outras artes
decorativas. Dessa condição resulta que:
(...) diferentemente do que acontece com os arquitetos e construtores destes edifícios,
na sua maior parte identificada por meio de diferentes pesquisas, os artistas
estucadores restaram anônimos. São raros os casos em que as notícias da época e as
pesquisas atuais indicam os artífices responsáveis pelos trabalhos de estucaria
(ROZISKY 2014, p. 28).

Em 1998 veio a público o catálogo 100 imagens da arquitetura pelotense (MOURA;
SCHLEE 1998), edição fartamente ilustrada que reuniu informações acerca de edifícios aos
quais se atribuía “valor arquitetônico”, “valor histórico” ou “valor como desencadeadores do
desenvolvimento urbano”. Como tantas outras obras do gênero, este catálogo se valeu de
periodizações estilísticas, mas, ao invés de lançar mão de uma das existentes, as apresentou
lado a lado, de tal modo que elas perderam muito do seu poder de determinação. O 100
imagens também se distingue por incluir vilas, conjuntos habitacionais, outras formas de
habitação popular e o patrimônio industrial, sem omitir exemplos muito recorrentes dos
períodos mais reverenciados pela história da arquitetura regional.
A casa número 8 da praça Pedro Osório (figura 1) é um desses casos. Identificado
como “Residência Conselheiro Maciel – Casa 8” (ficha 22), datado de 1878 e atribuído ao
arquiteto italiano José Izella Merote (sic), permitiu que os autores do catálogo avançassem
suas observações e juízos para dentro do prédio, considerando que
O refinamento das construções habitacionais e a tendência de valorização decorativa
fizeram surgir e desenvolver-se uma verdadeira “indústria” das chamadas “artes
menores”, como a dos acabamentos e trabalhos em gesso e massa; a das paredes
revestidas de escaiola; a das bandeiras ornadas e montadas com vidros coloridos; a
1

Cuja importância descritiva, semântica e histórica é inquestionável (vide AGUIAR 2002, p. 260-262).
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dos ladrilhos hidráulicos decorados; e a dos guarda-corpos, gradis e lambrequins de
madeira, ferro ou chapa.
Na Casa 8, as “artes menores” atingiram uma qualidade inigualável (MOURA;
SCHLEE 1998, p. 76).

No presente texto, revestimentos internos da casa 8 são considerados em duas
abordagens alternativas. Sem desconsiderar a pluralidade das “artes menores” presentes no
edifício e sua necessária articulação, a caracterização e a análise aqui propostas pretendem se
aprofundar no estudo dos revestimentos parietais lisos em estuque, suporte para imitação ou
fingimento de mármore, outras pedras e materiais por meio de pintura.
Segundo um manual profissional português do início do século XX, este é “um dos
ramos que mais concorre para a decoração interna dos edifícios” (atribuído a SEGURADO
19??, p. 285), e, em Pelotas, a prática recebeu o nome de “escariola”, variação lexical local do
termo que designava diferentes técnicas da arte na península ibérica (AGUIAR 2002).

Figura 1 – Vista da fachada e entrada principal da casa número 8, praça Coronel Pedro Osório, Pelotas,
RS, Brasil. Fotografia de Daniela B. da Fonseca, 2013.

Dificilmente associadas num mesmo estudo, as pesquisas que aqui se apresentam são desdobramentos
pontuais do doutoramento dos autores (FONSECA 2016; SANCHES 2010), reúnem a caracterização
de materiais construtivos e a identificação de estilos individuais. Apontam, portanto, para o estudo do
suporte e do gesto, da tecnologia e da personalidade artística.

2. Estudo das argamassas de nivelamento do revestimento de escariola da Casa 8.
Argamassas originais que serviram como camadas de nivelamento para o acabamento em
escariola de determinados ambientes da Casa 8 foram estudadas em tese de doutorado que buscou
métodos para a consolidação desses materiais (FONSECA, 2016). Para o referido estudo, foram
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utilizadas amostras de argamassa com acabamento em escariola obtidas por doação, uma vez que não
puderam ser utilizadas na reconstituição do revestimento durante o restauro realizado no ano de 2011.
Estas amostras foram registradas em fichas, fotografadas, dimensionadas e localizadas de acordo com
as paredes em que se localizavam. A Tabela 1 resume as imagens, características e a localização das
amostras analisadas. As amostras foram identificadas com a letra C (de casarão), seguida do número
do prédio e de uma letra em maiúsculo que identifica a parede de onde a amostra foi retirada
(FONSECA, 2016).
Após a identificação, realizou-se um exame visual nas amostras para contar e medir as
camadas de regularização. Na análise das camadas de regularização das amostras da Casa 8 foram
identificadas: na amostra C8A, três camadas; nas amostras C8B e C8D, duas camadas; e na amostra
C8C, apenas uma camada.

As amostras C8C e C8D eram provenientes do mesmo ambiente

(FONSECA, 2016).
Identificação

C8A

C8B

C8C

C8D

Amostra

Características

Imagem do local

Descrição

Pintura na faixa
com dois traços de
tonalidade em
marrom e pintura
de fingido de
mármore dos dois
lados do friso
também marrom.
Amostra de aprox.
250cm².

Parede do vestíbulo
principal.

Faixa com três
filetes marrons
seguidos de um
filete preto na
divisão do fundo
com o apainelado
superior. Amostra
de aprox. 250cm².

Parede do vestíbulo
secundário, voltado
para o pátio da Rua
Barão de Butuí.

Faixa simples, de
cor escura,
acinzentada,
marcada nas
extremidades por
linhas mais
escurecidas.
Amostra de aprox.
200cm².

Parede do corredor
que liga sala de
jantar à copa.

Tabela 1 – Caracterização das amostras da Casa 8 da Praça Pedro Osório, Pelotas/RS. Fonte: FONSECA, 2016.
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As argamassas foram avaliadas utilizando-se o método descrito no Manual do
ICCROM (TEUTONICO, 1988) e no Caderno Técnico 8 do Programa Monumenta do
IPHAN (KANAN, 2008). Este método é usado para determinar a proporção entre o
aglomerante (cal) e o agregado (areia). Os ensaios foram realizados no laboratório de
Caracterização de Materiais do curso de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de
Pelotas.
As porções de revestimento analisadas foram devidamente separadas, catalogadas e
secas em estufa. Os procedimentos do método envolvem o ataque das amostras com uma
solução de ácido clorídrico, este provoca a dissolução do carbonato de cálcio que constitui o
ligante das argamassas antigas. A amostra restante, após a filtragem, é o agregado usado na
mistura (areia) que depois de seco é pesado novamente. A quantidade de ligante e agregado é
determinada pela diferença do peso inicial e peso final da amostra seca.
A Tabela 2 resume os resultados do ensaio de determinação dos traços das argamassas
originais da casa 8. Chama atenção a diferença de traço das amostras C8BI e C8BII em
relação às demais. Tais amostras estão localizadas no vestíbulo secundário, voltado para a
Rua Barão de Butuí, espaço também chamado de “sala do arco”.

Amostras

Massa da
amostra (g)

Massa da
areia (g)

Aglomerante (g)

Aglomerante
(%)

Agregado
(%)

Traço
em
massa

C8 A I

40,239

33,477

6,762

16,80

83,20

1:4,95

C8 A II

40,426

33,243

7,183

17,77

82,23

1:4,63

C8 A III

40,154

33,256

6,898

17,18

82,82

1:4,82

C8 B I

40,15

35,271

4,879

12,15

87,85

1:7,23

C8 B II

40,439

34,986

5,453

13,48

86,52

1:6,41

C8 C I

40,038

31,299

8,739

21,83

78,17

1:3,58

C8 D I

40,656

32,686

7,97

19,60

80,40

1:4,10

C8 DII

40,208

31,626

8,582

21,34

78,66

1:3,69

Tabela 2 – Resultados do ensaio de determinação de traço para as amostras oriundas da Casa 8 da praça Pedro
Osório (C8). Fonte: FONSECA, 2016.

É importante frisar que nas obras antigas, o traço de argamassa era feito com pasta de
cal e areia em volume, não em peso, o que dificulta uma comparação direta entre os
resultados. No entanto, foi possível especular que a diferença de traço verificada em peso
através do estudo poderia ser atribuída aos seguintes, ou ambos, fatos: o traço usado em obra
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foi de fato mais pobre no nivelamento da parede da sala do arco; e/ou a areia utilizada teria
granulometria mais fina, o que resulta maior peso num mesmo volume.

Porcentagem

A referida tese de doutorado também apresenta o estudo da granulometria das areias
que resultaram do estudo, e o resultado pode ser apreciado nas figuras 2, 3, 4 e 5.
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Figura 1 – Curva granulométrica das areias das diferentes camadas de argamassas de
nivelamento da amostra C8A. Fonte: FONSECA, 2016.

De acordo com o gráfico da Figura 1, percebe-se que a mesma areia foi utilizada na
elaboração das três camadas de nivelamento das escariolas do vestíbulo principal. O mesmo aconteceu
com o traço, que não apresentou variação significativa de acordo com a Tabela 2.
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Figura 2 – Curva granulométrica das areias das diferentes camadas de argamassas de
nivelamento da amostra C8B. Fonte: FONSECA, 2016.

As duas camadas estudadas na amostra C8B (vestíbulo secundário, voltado para a Rua
Barão de Butuí – sala do arco), observadas na Figura 2, também não apresentaram diferenças
granulométricas significativas entre si, mostrando que se trata da mesma areia nas duas
camadas. A diferença no traço observado nas duas camadas é de pouco mais de 1% (C8BI,

Porcentagem

C8BII da Tabela 2).
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Figura 3 – Curva granulométrica das areias das diferentes camadas de argamassas de
nivelamento das amostras C8C e C8D. Fonte: FONSECA, 2016.
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As amostras C8C e C8D eram provenientes do mesmo ambiente, portanto foram
analisadas em conjunto e seu resultado da granulometria pode ser observado no gráfico da
Figura 3. Na amostra C8CI foi possível a identificação de apenas uma camada de
regularização. Na amostra C8D, identificaram-se duas camadas (C8DI e C8DII).
A curva granulométrica da única camada de regularização da amostra C8C coincide
com a curva granulométrica da camada II da amostra C8D (C8DII), ligeiramente mais fina
que a curva granulométrica da sua primeira camada.
Entre as amostras provenientes do casarão 8, as amostras C8DI e C8DII foram as
únicas que apresentaram diferença de granulometria entre camadas de regularização do
revestimento em escariola.
O mesmo ocorre com o traço, como se pode perceber através da Tabela 2. Os traços
das amostras que possuem mesma granulometria (C8CI e C8DII) possuem apenas 0,49% de
diferença. Com relação à diferença apresentada no traço das camadas C8DI e C8DII
(diferença de 1,74%), supõe-se que se trate de um reflexo da granulometria da areia. O traço,
na obra, geralmente é dosado em volume, um dado volume de uma areia fina tem mais massa
que o mesmo volume de areia mais grossa.
Ao compararem-se as areias das amostras estudadas, percebe-se que há, de certa
forma, semelhança entre a granulomatria das amostras C8AI, C8AII, C8AIII, C8CI e C8DII.
As amostras da sala do arco são diferentes das demais (C8BI e C9BII) e um terceiro tipo de
areia teria sido utilizado na camada anterior à escariola na amostra C8DI. Este
comportamento pode ser melhor compreendido ao se observar o gráfico da Figura 4, onde o
comportamento granulométrico de cada amostra de areia foi identificado com uma cor
diferente.
Com isto fica evidente que a areia utilizada na sala do arco não é a mesma que foi
utilizada no revestimento das alvenarias dos demais ambientes analisados no casarão 8. É
possível, ainda, realizarem-se estudos mais aprofundados sobre a composição mineralógica
destas areias, para se ter certeza que pertencem a jazidas diferentes. No entanto, neste
momento, especulam-se outras razões para que esta areia diferente tenha sido usada na sala do
arco e algumas evidências são percebidas na pintura da escariola que está no acabamento
deste revestimento.
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Figura 4 – Comportamento granulométrico de cada amostra.

3. Análise pericial atribuicionista dos revestimentos internos da casa 8.
Ao longo de mais de 150 anos, o esforço para determinar a autoria de obras de arte
mediante comparações estilísticas se desenvolveu, sobretudo, fora das universidades. Ainda
rara nos currículos acadêmicos e imersa, desde suas origens, em processos sazonais de
deslegitimação, a atribuição de obras de arte por critérios estilísticos pode ser vista como uma
prática em declínio, pois a “direção verbocêntrica, dominada e orientada pelos estudos
iconográficos” (LOCATELLI 2012), assumida pela grande maioria dos estudos da imagem,
fez esmaecer o interesse pelo estilo enquanto expressão individual, pela dimensão gestual,
técnica e autoral das imagens. Por outro lado, é importante não deixar de reconhecer que
ao longo dos últimos dez anos, os estudos dedicados aos principais protagonistas da
época de ouro da peritagem (aproximadamente 1850-1950) têm, literalmente, se
multiplicado, e as questões críticas desencadeadas por suas atividades atingiram o
mercado de arte e a prática museológica (LOCATELLI 2012).

A tese de doutorado de um dos autores deste texto (SANCHES 2010) pode ser
incluída nessa última tendência, retoma estudos e críticas acerca da obra de um dos principais
peritos de arte figurativa do século XX, o arqueólogo clássico britânico John Davidson
Beazley (1885-1970). O método comparativo desenvolvido por Beazley o permitiu identificar
centenas de pintores de cerâmica atenienses com uma taxa de erro que já foi estimada em
cerca de 1% (BOARDMAN 2001, p. 130).
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Beazley não deixou nenhum tratado metodológico, nem se dedicou muito a justificar
suas atribuições. Quem pretenda compreender como um pintor antigo era “desengajado” do
conjunto das obras de outro precisa, antes de tudo, percorrer a extensa obra do perito em
busca de passagens que deixem entrever as rotinas próprias da identificação de pintores. Em
1957, ao final de uma conferência em Ferrara, na Itália, Beazley fez recomendações para
quem quisesse “aprender a distinguir os vários estilos dos ceramografistas gregos”, definindo
seu método como um exercício de memória baseado no desenho. Segundo o perito, quem
queira reconhecer uma identidade artística precisará desenhar pormenores em escala
aumentada e esboçar as composições, desenhar à mão livre e não desprezar a lupa, observar
linhas em relevo e a direção dos traços, tudo aquilo que seja sutil demais para aparecer
claramente nas fotografias2 (BEAZLEY 1959, p. 56).
Para distinguir um artista de outro, o especialista levantava elementos recorrentes em
suas obras. Em quadros comparativos como o que reproduzimos abaixo (figura 6), contendo o
levantamento em desenho de pormenores anatômicos, é possível reconhecer diferenças
estilísticas entre as formas características de duas personalidades artísticas, e ainda as
variações de cada estilo individual.
A característica mais evidente da tradicional análise estilística pericial era o uso de
pormenores da figura humana como base para as comparações, e isso se explica tanto pela
origem dos métodos periciais na anatomia comparada (BOTHMER 1983; 1987), quanto pela
onipresença da figura humana nas tradições imagéticas que primeiro se quis periciar, a pintura
mural e de tela renascentista, a estatuária e a pintura vascular da Antiguidade Greco-Romana
(SNODGRASS 2012; SHANKS 1996).
Escariolas integradas ao casario histórico pelotense são pinturas, e são também arte
figurativa, no sentido em que nelas são figurados o mármore e outras pedras, ou madeiras,
além de elementos construtivos salientes como frisos, apainelados e molduras em trompe
l’oeil. Mas, a figura humana nas escariolas pelotenses é raríssima, até onde se sabe, restrita a
frisos copiosos, e feita em elemento vazado (estêncil), não a mão livre, o que elimina a
possibilidade de atribuição pelos métodos tradicionais.
Para qualquer tentativa de individualização de pormenores recorrentes, que permitam
identificar a “caligrafia” de um pintor de escariolas, se faz necessário definir quais seriam as

2

Descrita como uma “parola di consiglio” aos jovens, a breve conclusão redigida por um perito já experiente e
reconhecido é uma síntese rara e amadurecida dos expedientes da prática de atribuir. Tais expedientes foram
tema dos textos de juventude do autor, quando mais precisou se justificar. Para uma abordagem pormenorizada,
que inclua tais outras referências, queira consultar a tese de doutorado de um dos autores (SANCHES, 2010).
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unidades de estilo, critérios ou Grundformen (NEER 2005, p. 19) desta arte. Qualquer
experimentação de métodos periciais em escariolas requer a superação da ausência da
anatomia humana, o estabelecimento de outros critérios de identificação.

Figura 6 - Desenhos de pormenores atribuídos a dois pintores de vasos atenienses do VI século a.C..
Orelhas, narizes e calcanhares. Fonte: Boardman 2001, fig. 170.

A imitação de madeira, mármore e outras pedras que pudessem “tomar polimento,
adquirindo aspecto agradável”, requeria ao pintor de paredes estucadas o cuidado de “evitar a
repetição” (atribuído a SEGURADO 19??, p. 285). Em grandes superfícies, era preciso
“apresentar variedade, nunca se pondo nós, mosqueado, etc., com ar de simetria, por ser
inverossímil” (atribuído a SEGURADO 19??, p. 286).
Atenta para as variações e para a distribuição do “venado do mármore”, a manualística
se interessou como nenhum outro gênero pelos padrões da marmorização, estabelecendo
inclusive um pequeno vocabulário. Se o manual de acabamentos pintados atribuído a João
Segurado trazia recomendações para o fingimento de “veios, nós e mosqueados” (19??, p.
286), quase um século depois, o manual de arte decorativa de Maria Isabel Garret Lapa e
Luciana Dias da Silva dá pistas de mineralogia, distingue diferentes tipos de mármore
(brechiado, crinoidal, laminado, variegados e etc.) e seus componentes característicos,
reconhecendo que “às vezes estes padrões de veios seguem em linhas praticamente paralelas,
outras vezes se cruzam, tanto por cima, como por baixo, por vezes se mesclando” (LAPA;
SILVA 1995, p. 21).
Para os propósitos da análise pericial que aqui se apresenta, a definição de critérios ou
unidades estilística se deu a partir de levantamentos fotográficos e desenhos (relevés) de
pormenores identificados como veios, nós, nódulos, e os fundos granulosos entendidos como
mosqueados (exemplo na figura 7). Favorecendo assim, de alguma maneira, aquilo que foi
descrito como o “conhecimento preciso das formas características e da harmonia das cores
próprias a cada mestre, ou seja, a toda personalidade” (MORELLI 1994, p. 123).
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Figura 7 – Fotografia e desenhos de pormenores das escariolas da sala do arco, no Casa 8 da praça Pedro
Osório em Pelotas, RS, Brasil. Construção datada de 1878. Veios e nós.
Fonte: Desenhos e fotografias de Pedro L. M. Sanches.

Os cômodos nos quais se deu o levantamento de pormenores para o estabelecimento
de critérios periciais são o hall principal, a área de circulação sob a claraboia, um pequeno
corredor contíguo a ela e a sala do arco. Há escariolas também no corredor maior entre a
varanda voltada para a rua Barão de Butuí e a sala de jantar. Mas nesta composição não
pudemos identificar unidades estilísticas encontradas nas demais composições, o que
merecerá maior esforço de análise posterior.
Nesta tentativa de aplicação de métodos periciais ao estudo de imitação de mármore
sobre estuques parietais, foi possível definir dois conjuntos de unidades estilísticas (critérios)
que ocorrem três ou mais vezes nas mesmas composições de escariola. O primeiro conjunto
compreende critérios presentes no hall e nas duas áreas de circulação (a situada sob a
claraboia e outra, contígua a ela). Tais critérios são aqui identificados pelos números 1, 2, 3 e
4 nas fotografias a seguir (figuras 8 a 11).
O primeiro dos critérios que conseguimos identificar pode ser descrito como um
encontro de veios em um nó sinuoso central bem marcado (figura 8). Este elemento, como a
grande maioria dos pormenores de marmorização pintados sobre escariolas, pode estar
enredado com outros veios, mas se singulariza tanto pela marcação intensa do nó central
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(pincelada retomada ou retoque), quanto por um ângulo principal entre dois veios voltados
para baixo, variando entre 80 e 145 graus.

a

b

c

d

Figura 8 (a, b, c) – “Veios retilíneos que se encontram em nó sinuoso” (1º critério). Fotografias de
pormenores das escariolas do hall e da área de circulação sob a claraboia. Casa 8 da praça Pedro Osório
em Pelotas, RS, Brasil. Construção datada de 1878. Figura 8 (d) - Localização de cada pormenor em
planta baixa (a partir de MOURA; SCHLEE 1998, no. 22, p. 76).

O segundo critério identificado (figura 9) se assemelha a uma variação do primeiro em
escala menor. Com aproximadamente a mesma angulação entre os veios voltados para baixo
replicada para cima, o centro do elemento é ocupado por um diminuto nó preenchido. O
critério que assim definimos se compõe de veios mais retilíneos e mais estreitos que os
presentes no critério anterior, o que se deve, em parte, ao seu tamanho, característica que
parece ter algum papel na exclusão do elemento dos interiores de apainelados e amplas
superfícies lisas, reservando-o para as extremidades dos quadros, aonde se confunde aos
fundos mosqueados, brechiados e variegados.
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a

b

d

c

e

Figura 9 (a, b, c, d) – “Veios cruzados com ponto diminuto ao centro” (2º critério). Fotografias de
pormenores das escariolas do hall e das áreas de circulação sob a claraboia e contígua a esta. Casa 8 da
praça Pedro Osório em Pelotas, RS, Brasil. Construção datada de 1878. Figura 9 (e) - Localização de cada
pormenor em planta baixa (a partir de MOURA; SCHLEE 1998, no. 22, p. 76).

O terceiro critério que podemos apontar (figura 10) corresponde, como o anterior, a
pares de veios que se encontram em uma brecha (breccia) irregular, dotada de dois ângulos e
uma curva que podem variar bastante em sua dimensão e traçado. Os veios se apresentam
quase paralelos, salvo uma exceção, e podem cortar grandes apainelados superiores, quase em
sentido horizontal (figura 10d).
A quase horizontalidade e o paralelismo de veios são aspectos raramente vistos em
pinturas de marmorização. Maria Isabel Lapa e Luciana Dias da Silva chegam a recomendar
que se desenhe “o sentido dos veios na diagonal para dar movimento ao trabalho” (1995, p.
21). Com essa preceptiva, provavelmente presente na decoração da Casa 8 como em outras
residências do mesmo período, o aspecto possível de veios que tendem à horizontalidade
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deve muito ao elemento central, como meio suficiente de “evitar a repetição” (atribuído a
SEGURADO 19??, p. 285).

a

b

c

d

e

f
Figura 10 (a, b, c, d, e) – “Veios quase paralelos que se encontram em breccia irregular” (3º critério).
Fotografias de pormenores das escariolas do hall e das áreas de circulação sob a claraboia e contígua a
esta. Casa 8 da praça Pedro Osório em Pelotas, RS, Brasil. Construção datada de 1878. Figura 10 (f) Localização de cada pormenor em planta baixa (a partir de MOURA; SCHLEE 1998, no. 22, p. 76).

O último dos critérios que pudemos identificar no hall da casa 8 (figuras 11) não
ocorre em suas áreas de circulação, como os anteriores. Mais simples e menos recorrente, esse
elemento se limita a um veio diagonal de aspecto retilíneo, entrecortado por um nó sinuoso
menor que o do 1º critério acima apontado, mas traçado de modo semelhante a este na maioria
das ocorrências3.

3

Prematuro seria supor que esta unidade de estilo corresponde à mão de outro pintor (auxiliar, aprendiz,
colaborador ou restaurador) que tivesse participado da ornamentação do hall, sem ter trabalhado em nenhum
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No Hall e nas áreas de circulação foi verificada a associação entre pormenores
levantados em composições de escariola diferentes e também que eles ocorrem uns próximos
dos outros, muitas vezes sobre os mesmos fundos, embora não se sobreponham. Esse último
aspecto compositivo se aplica inclusive ao 4º critério aqui levantado.

a

b

c
d
Figura 11 (a, b, c) – “Veio em diagonal entrecortado por nó sinuoso” (4º critério). Fotografias de
pormenores das escariolas do hall da casa 8, praça Pedro Osório em Pelotas, RS, Brasil. Construção
datada de 1878. Figura 11 (d) - Localização de cada pormenor em planta baixa (a partir de MOURA;
SCHLEE 1998, no. 22, p. 76).

Por sua vez, nas paredes norte e leste da sala do arco não há nenhum elemento que se
assemelhe aos quatro critérios acima definidos. Em escariolas deste cômodo identificamos
outras unidades estilísticas da imitação do mármore, abaixo apresentadas como critérios 5º, 6º
e 7º (figuras 12, 13 e 14).
Nenhuma ocorrência correspondente aos critérios identificados nas paredes norte e
leste da sala do arco foi encontrada nas mesmas paredes em que estão pintados os elementos
correspondentes aos quatro critérios acima, constatação que fundamenta o principal resultado
das análises estilísticas que aqui se apresentam. A diferença entre as unidades de estilo em
paredes e meias colunas da sala do arco e aquelas que levantamos noutros cômodos da casa

outro cômodo do edifício. Semelhanças no traçado das unidades estilísticas aqui identificadas como 1º e 4º
critérios favorecem mais a hipótese de que os elementos tenham sido pintados pela mesma mão.
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coincide justamente com a diferença na composição das amostras dessas paredes acima
apresentada.
O primeiro critério identificado na sala do arco (5º critério, figura 12), não se
caracteriza por um encontro de veios em um nó, como costumava fazer o pintor de escariolas
que trabalhou no hall e em áreas de circulação do mesmo edifício. Com uma forma principal
que lembra a letra grega lambda (λ), ou um “Y invertido”, este elemento de marmorização
apresenta uma bifurcação principal com ângulo reto ou ligeiramente agudo. A vertente direita
desta bifurcação é dominante, e se abre a sucessivas bifurcações menores que tendem a repetir
em escala menor o desenho principal.

a

b

c

d

Figura 12 (a, b, c) – “Veios em sucessivas bifurcações a partir de um eixo central (‘Ys invertidos’)” (5º
critério). Fotografias de pormenores das escariolas da “sala do arco”. Casa 8 da praça Pedro Osório em
Pelotas, RS, Brasil (1878). Figura 10 (f) - Localização de cada pormenor em planta baixa (a partir de
MOURA; SCHLEE 1998, no. 22, p. 76).
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Este elemento pode ocupar grandes superfícies (figura 12b), ou se adaptar entre o friso
e a moldura do apainelado inferior (figura 12c) e, em todos os casos, é traçado com tinta
pouco diluída sobre fundos esponjados.
O 6º critério que definimos (figura 13) corresponde a elementos não entremeados de
veios, são nódulos quase elípticos que podem se dar em pares assimétricos (figuras 13a, 13b)
ou isoladamente (13c), ocupando também fundos esponjados. Estes elementos quebram a
monotonia da composição.

a

c

b

d

Figura 13 (a, b, c) – “Nódulos sinuosos isolados” (6º critério). Fotografias de pormenores das escariolas da
sala do arco. Casa 8 da praça Pedro Osório em Pelotas, RS, Brasil (1878). Figura 13 (d) - Localização de
cada pormenor em planta baixa (a partir de MOURA; SCHLEE 1998, no. 22, p. 76).

Um sétimo critério, o terceiro na sala do arco, foi estabelecido nesta análise. Trata-se
de um elemento que se distingue em extensos emaranhados de veios (figura 14) com um
vértice agudo para baixo, articulando invariavelmente uma curva à esquerda e um ângulo reto
à direita. Ao contrário do que ocorre no critério que assinalamos acima como 5º, neste caso, a
linha dominante pode variar de posição.
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Figura 14 (a, b, c) – “polígono resultante do encontro de veios” (7º critério). Fotografias de pormenores
das escariolas da sala do arco. Casa 8 da praça Pedro Osório em Pelotas, RS, Brasil (1878). Figura 14 (d) Localização de cada pormenor em planta baixa (a partir de MOURA; SCHLEE 1998, no. 22, p. 76).

Embora preliminar, a análise que apresentamos acima permite apontar diferenças
importantes que permitem reconhecer uma incompatibilidade estilística entre composições
feitas na sala do arco e aquelas que caracterizam outras escariolas da casa 8.
Estas diferenças ao nível do gesto dos pintores não estão desarticuladas da visão de
conjunto, da observação que se pode fazer das composições como um todo.
A figura 15 reproduz uma vista parcial tanto da parede norte da sala do arco, quanto da
pequena área de circulação que faz sua ligação com a área abaixo da claraboia. Mesmo o
olhar pouco treinado pode constatar que o frenético brechiado preferido pelo pintor de
escariolas dos três cômodos mais frontais não se assemelha em intensidade, em frequência de
veios ou na harmonia das cores, ao suave laminado que vemos à direita da fotografia, embora
a continuidade entre as composições tenha sido perseguida no repertório de frisos e molduras,
na escolha das cores principais e na posição de cada elemento decorativo.
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Em suma, é possível afirmar que a sala do arco foi escariolada não só por outra(s)
pessoa(s), mas também sob outro gosto.

Figura 15 – Vista parcial da “sala do arco” e da área de circulação contígua. Interior da casa número 8 da
praça Coronel Pedro Osório, Pelotas, RS, Brasil. Fotografia de Pedro L. M. Sanches, 2017.

Considerações finais:
A análise pericial experimentada em quatro cômodos da casa 8 permite reconhecer
uma heterogeneidade estilística coincidente com as diferenças de composição do material
construtivo identificadas em amostras das mesmas composições.
Podemos afirmar que os estucadores e pintores que tenham trabalhado na escariola
situada na a sala do arco (indicada com a letra D na planta baixa a seguir, figura 16) não são
os mesmos que executaram as três principais composições em estuque liso do casarão
(assinalados como A, B e C na planta da figura 16).
Tal constatação fortalece a hipótese de que a sala do arco teria passado por um amplo
processo de restauro, ainda em período anterior à introdução do cimento branco na
composição das escariolas, o que explicaria tanto as diferenças estilísticas, quanto as
diferenças de composição do material construtivo. Esta observação abre a possibilidade de
datar a intervenção restaurativa a partir do cotejo com revestimentos de outros casarões mais
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recentes, por comparação de critérios estilísticos, associada a outros métodos que se mostrem
pertinentes.

Figura 16- Indicação da localização de composições pintadas em escariola (revestimento interno em
estuque parietal liso e lustrado) sobre planta baixa da Casa 8, praça Pedro Osório, Pelotas, RS. Em
amarelo, composição incompatível estilisticamente Fonte: Planta baixa publicada por Rosa Maria G. R.
de Moura e Andrey R. Schlee (1998, no. 22, p. 76), indicações nossas.

Sem se pretender conclusiva, a aproximação entre caracterização de argamassas e
análises estilísticas de cunho pericial permite agregar informação a ambas as frentes de
pesquisa, além de prevenir a dissociação entre estudos dos aspectos estruturais e decorativos
de um mesmo bem integrado. A abordagem mostrou que o viés multidisciplinar é vantajoso
para pesquisas que envolvam a materialidade dos bens culturais, sobretudo quando as técnicas
de estucar e fingir o mármore são tidas como principal testemunho presente da condição
social de indivíduos anônimos do passado, sobre os quais necessariamente se instauram “os
fatores das gerações, dos países, das classes sociais, das profissões, de tal forma que muitos
indivíduos formam grupos em ruptura com os demais, mas um mesmo indivíduo participa
também de muitos grupos” (BRUNEAU; BALUT 1997, p. 69).
Assim, o trabalho aqui apresentado visa a constituir um resgate do saber-fazer e da
identidade dos protagonistas da tradicional ornamentação interna das construções, grupo
social quase ausente das narrativas acerca da arquitetura local, invisibilizado tanto pelo
diminuído estatuto social e profunda mudança no gosto ornamental, quanto pelo desinteresse
de acadêmicos e proponentes de processos de patrimonialização.
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