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MAQUETES E MODELOS REDUZIDOS NA FORMAÇÃO 

DE ESPECIALISTAS EM CONSERVAÇÃO  
Jorge Eduardo Lucena Tinoco 1 
 

 
 
 
 

Resumo: A prática de fazer componentes construtivos em modelos reduzidos 
é tão antiga quanto a história da construção de edificações. Os modelos 
reduzidos tinham a capacidade de demonstrar aos profissionais as 
possibilidades funcionais que se desejava obter. Essa conduta sempre foi 
considerada como uma boa prática da construção, pois, em princípio, se 
garantia o êxito da mobilização dos recursos materiais, humanos e financeiros 

num empreendimento. Inclusive, a prática de Gaudí na construção da 
Catedral Sagrada Família (Barcelona), de fazer de modelos reduzidos dos 
componentes e ambientes, continua sendo utilizada pelos atuais responsáveis 
das obras. Na França, museus como Hôtel des Invalides, Orsay guardam 
preciosidades de maquetes de edificações históricas. Evidentemente que o 
avanço das matemáticas no âmbito do cálculo estrutural e o surgimento das 
modelagens digitais acarretou uma redução dessa prática nos centros de 
ensino. O Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada - CECI, 
desde 2003, tem utilizado maquetes na formação especializada para a gestão 
de obras e serviços de manutenção, conservação e restauro de edificações de 
valor cultural. No âmbito da conservação do patrimônio em Pernambuco, 
essa prática é uma herança do mestre José Ferrão Castelo Branco (IPHAN-PE) 
que se valia de pequenos modelos desmontáveis de tesouras de telhados do 
período colonial para poder orientar o pessoal da carpintaria que iria 
trabalhar no desmonte do telhado. O acervo desse mestre foi ampliado, 

abrangendo na atualidade os principais ofícios tradicionais da construção – 
cantaria, ferraria, fundição, marcenaria, carpintaria, alvenaria, estuque, 
pintura. É utilizado durante as aulas presenciais do curso Gestão de Restauro 
quando, em canteiro didático, as peças podem ser vistas, desenhadas, 
desmontadas, examinadas em detalhes. Essa estratégia didática, associada à 
leitura de antigos manuais práticos da construção, vem obtendo resultados 
satisfatórios na capacitação de profissionais para intervenções em edificações 
de valor cultural. 
 
 
Palavras-Chaves: maquete; modelo reduzido; miniatura; técnicas 
construtivas tradicionais. 
 
 

                                              
 Texto elaborado e apresentado no 3o Congresso Internacional de História da Construção Luso-Brasileira, 
realizado na cidade de Salvador, na FAU/UFBA, em 3 a 6 set. 2019.  

1 Jorge Eduardo Lucena Tinoco, arquiteto (UFPE-1976), especialista em conservação e restauro de monumentos e 
conjuntos históricos (FAU/UFMG-1978), trabalha na área da preservação do patrimônio construído desde 1970. É 
o atual Diretor Geral do CECI e sócio-gerente da J. E L. Tinoco Restauração ME. 
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1. INTRODUÇÃO 

A prática de fazer componentes e elementos construtivos2 em modelos reduzidos é tão 
antiga quanto a história da construção de edificações3. Os modelos reduzidos e as 
maquetes como também são conhecidos4, tinham a capacidade de demonstrar aos 

profissionais as possibilidades funcionais que se desejava obter de um componente 
construtivo ou artístico. Associada às representações em desenhos, essa conduta 
sempre foi considerada como uma boa prática da construção, pois, em princípio, se 
garantia o êxito da mobilização dos recursos materiais, humanos e financeiros num 

empreendimento. No passado, quando não haviam elaborados sistemas matemáticos 
de cálculos estruturais, os modelos possibilitavam o aprofundamento experimental e 
exploratório quanto às características físicas e inerciais, assim como a forma, os 
materiais e as técnicas do sistema que se propunha utilizar numa construção. Isto era 

comum porque as representações técnicas dos desenhos não tinham se desenvolvido 
o suficiente para permitir se fazer compreender o que se desejava construir. 

Há registros na biografia de Brunelleschi da apresentação que ele fez de uma maquete 

em madeira no concurso para a cúpula da Igreja de Santa Maria del Fiore, de Florença, 
Itália.5 Seguindo o florentino, Alberti também se valia da prática de construir 
maquetes, como informa LANCINI (2014, p. 44): 

Leon Battista Alberti (1404-1472) defendia modelos que não incluíam 

elementos decorativos, sendo puramente a forma e as relações entre as 
principais partes. Para ele os modelos representavam exatamente a tríade 
planta, corte, elevação. Ele condenava o uso de perspectivas no 
desenho arquitetônico, uma vez que, segundo ele, o uso de perspectivas 
distorcia o projeto e suas dimensões. Ele ressaltava a importância de desenhos 
mais precisos, sempre acompanhados de modelos que, para ele, seriam 
instrumentos para o estudo e a realização de ideias (ou disegno, uma vez que 
na mente elas eram imperfeitas), dessa forma as maquetes e modelos serviam 
para visualizar o todo sem distorção. 

Alberti considerava tão importante a execução de maquetes e modelos que inseriu o 
assunto no seu tratado De re aedificatoria, dando testemunho de alguns erros que ele 

                                              
2 Componente construtivo designa um corpo da construção, elaborado pela união de materiais que, reunidos com 
outros elementos, concorrem para a configuração geométrica de um objeto com funcionalidade. Exemplos: a 

tesoura de um telhado é um componente do sistema estrutural da cobertura; o ferrolho de uma janela é um 

componente da esquadria. O autor distingue o termo elemento do componente pelo fato de o primeiro corresponder 

a uma peça de um todo, de um conjunto, como p.e., a tranca ou o marco numa esquadria é um elemento e, no caso, 
a esquadria o componente, pois corresponde à associação de mais de um elemento ou um conjunto desses. Fonte: 

Glossário de Gestão de Restauro, acessível aos participantes do Programa de Capacitação Continuada em Gestão 

e Prática de Obras de Conservação e Restauro do Patrimônio Cultural em: www.cecieducacao.org.br.  
3 Leia-se a dissertação de Artur Simões Rozestraten (FAUSP, 2003), disponível em: <http://www.teses. 
usp.br/teses/disponiveis/16/16131/tde-09062009-145825/pt-br.php>. Acesso em: mar. 2019.  
4 O autor aplica os dois termos maquete e modelo para fins de aplicações diversas porque a língua portuguesa 

permite (não é o caso de outros idiomas). Refere-se ao primeiro como uma miniatura proporcional de um 

componente construtivo ou artístico apenas para a observação, contemplação, alguns são semelhantes ao diorama; 
ao segundo, como a representação em escala reduzida de peças articuladas para possibilitar vivências de 

manipulações de montagens e desmontagens. Ambos são usados como ferramentas de deleite ou pedagógicas.  
5 LANCINI,  Giulia Carvalho, Brunelleschi e o Desenho de Arquitetura, Instituto de Arquitetura e Urbanismo, 

USP, 2014. Disponível em: < https://www.iau.usp.br/pesquisa/grupos/nelac/wp-content/uploads/2015/01/ 
Relatorio-final-Brunelleschi-e-o-desenho-arquitetonico.pdf>. Acesso em: mar. 2019. 

http://www.cecieducacao.org.br/
https://www.iau.usp.br/pesquisa/grupos/nelac/wp-content/uploads/2015/01/%20Relatorio-final-Brunelleschi-e-o-desenho-arquitetonico.pdf
https://www.iau.usp.br/pesquisa/grupos/nelac/wp-content/uploads/2015/01/%20Relatorio-final-Brunelleschi-e-o-desenho-arquitetonico.pdf
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cometia durante o processo de idealização e registro em desenhos os quais só eram 

possíveis de constatar quando ele elaborava os modelos. Era através dos simulacros 
das peças que ele se dava conta das inconsistências do que se passava na sua mente e 
era registrado em desenhos6. É da primeira metade do século XVI a maior maquete 

executada para fins de visualização, estudos e construção – o modelo de madeira da 
Basílica de São Pedro, desenhado por Antonio da Sangallo, o Jovem, com 7,36m de 
comprimento, 6,02m de largura e 4,68m de altura (até a cúpula), junto com os 
campanários de 4,56m de altura.7 

Desde antes desses expoentes do Renascimento, a associação de desenhos de 
arquitetura com as maquetes tem sido importante, tanto é assim que a prática de 
produzir modelos em escala ainda é usada na construção da Catedral da Sagrada 

Família, em Barcelona (ES), projetada pelo arquiteto Antonio Gaudí. Numa área do 
museu desse monumento, a oficina de maquetes pode ser observada pelos visitantes. 
Ali, os profissionais responsáveis pela continuidade do projeto produzem em gesso e 
outros materiais, em escala reduzida, as partes da catedral que ainda faltam construir. 

Estas, entre outras mais antigas, ficam guardadas, e algumas mais elaboradas e raras 
expostas no museu, demonstrando a permanência da boa prática de modelar em 
maquetes as estruturas construtivas complexas. Segundo os biógrafos do arquiteto 

catalão Gaudí, ele não gostava ou não dominava a representação de uma construção 
em desenhos e, portanto, preferia explorar os aspectos dos seus projetos usando 
modelos em escala, como as inacabadas Igreja da Colônia Güell e a Sagrada Família. 
São excepcionais os modelos feitos de correntes ou cordas com pesos.  

 
Figura 01: Vista geral da Oficina de Modelos da Catedral da Sagrada Família, Barcelona, 2017. 
Fonte: Acervo do Autor 

 

                                              
6 Idem, op. cit., p. 45. 
7 Disponível em: < http://www.webalice.it/claudiusdubitatius/Cetera/Modelli_Arch/S_Pietro.htm>. Acesso em: 
mar. 2019. 

http://www.webalice.it/claudiusdubitatius/Cetera/Modelli_Arch/S_Pietro.htm
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Figura 02: Uma bancada para análise de modelo da Oficina de modelos da Catedral da Sagrada Família, 
Barcelona, 2017. Fonte: Acervo do Autor 

Na França, o L'Hôtel National des Invalides e, principalmente o Musée Maquettes 
Historiques da Cité de l’Architecture et du Patrimoine guardam preciosidades de maquetes 
de edificações, vilas e núcleos históricos de cidades. Os franceses têm habilidades na 

utilização, difusão e visibilidade de maquetes para estudos, investigações e na 
educação. Um exemplo disso é o mundialmente famoso Laboratoire d'Hydraulique do 
Centre d'Études et de Recherche de Grenoble que tem mais de 11mil metros quadrados 
disponíveis para investigações sobre as mecânicas dos fluidos8. Eles também realizam 

encontros como o de 1994, no Château de Pierrefonds, um seminário sobre o tema 
"Modelos Educativos e Educação Patrimonial”, organizado pelo Ministério da Cultura 
e Francofonia e o Centre des Monuments Nationaux em colaboração com a Association 

pour le Patrimoine Culturel et sa Pédagogie, que permitiu a troca de experiências sobre 
tipos de modelos existentes e em produção, assim como reunir os elementos que 
possibilitou escrever especificações padrões para esse tipo de trabalho. O objetivo do 
seminário foi “definir os termos de especificações padrão para a concepção, construção 

e utilização de modelos em três dimensões para uso em sala de aula”9. 

Entre as recomendações básicas para produção de modelos reduzidos pode-se, para o 
caso de componentes e elementos portáveis, listar:  

a) refletir a realidade, mesmo apresentados em materiais diferentes do real;  
b) escala proporcional e compatível com as dimensões da realidade;  
c) possibilitar a manipulação por um único indivíduo;  
d) uso de materiais que evite a degradação pelo manuseio frequente de diferentes pessoas;  
e) ordenação em elementos removíveis para armazenamento em estojo e facilitação no transporte;  

Para o caso de componentes e elementos não portáveis, este autor lista:  

f) permitir a manipulação do modelo por uma ou mais pessoas; 
g) estejam sob base sólida e estável; 
h) atendam, com segurança, as cargas do peso próprio em razão dos materiais e dimensões; 

                                              
8 Ver em: https://www.arteliagroup.com/fr/offre/innovation-digital/nos-centres-de-recherche-et-de-formation/un-

la boratoire-d-hydraulique-de-plus-de-11-000-m2. Acesso em: fev. 2019.  
9 Ver em: http://www.apcp-france.org/_site_cache/index.php?cat=8&ssmenu=81&PHPSESSID=d78b8a7706a06 
808236f847b21d6cc20. Acesso em: out. 2014. 

https://www.arteliagroup.com/fr/offre/innovation-digital/nos-centres-de-recherche-et-de-formation/un-la%20boratoire-d-hydraulique-de-plus-de-11-000-m2
https://www.arteliagroup.com/fr/offre/innovation-digital/nos-centres-de-recherche-et-de-formation/un-la%20boratoire-d-hydraulique-de-plus-de-11-000-m2
http://www.apcp-france.org/_site_cache/index.php?cat=8&ssmenu=81&PHPSESSID=d78b8a7706a06%20808236f847b21d6cc20
http://www.apcp-france.org/_site_cache/index.php?cat=8&ssmenu=81&PHPSESSID=d78b8a7706a06%20808236f847b21d6cc20
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i) as conexões das partes fixas com as móveis, quando houver, não comprometam a estática geral; 

Evidentemente que o avanço das matemáticas no âmbito do cálculo estrutural e o 
surgimento das modelagens digitais em 3D, particularmente com os three dimensional 
laser scanning e as projeções em hologramas, acarretou uma redução dessa prática nos 
centros de ensino mais avançados10.  

2. MAQUETES E MODELOS  

O Curso Gestão de Restauro, aplicado pelo CECI/UFPE desde 200311, tem por objetivo 
a formação de profissionais de arquitetura e de engenharia para conduzirem obras e 
serviços de manutenção, conservação e restauro de edificações de valor cultural. No 

escopo do programa consta a instrução sobre os ofícios tradicionais da construção. Nas 
aulas teóricas são apresentados a história de cada ofício, como o de cantaria, estuque, 
alvenaria, carpintaria-marcenaria, ferraria, fundição e forja, pinturas parietais, 

estuque, azulejos, ladrilhos, assim como dos materiais, técnicas e sistemas 
construtivos. Numa analogia, esse conhecimento está para o profissional da 
conservação e do restauro como o reconhecimento da anatomia humana para um 
médico cirurgião. 

A manipulação de modelos reduzidos ou em escala auxilia os profissionais 
explorarem, avaliarem e testarem os detalhes técnicos dos componentes e elementos 
construtivos, dando a possibilidade de conhecer aspectos da funcionalidade estrutural 

das peças. Sem este recurso, o acesso à determinadas áreas de uma construção histórica 
só seria possível em situações especificas em serviços de restauração. Sem dúvida que, 
fazer inferências a partir de textos e imagens de aula é diferente de se realizar 
observações exploratórias diretamente nos objetos, mesmo que estes sejam 

reproduções em escala reduzida para manipulações em bancada. O instrutor tem 
ampliada a sua capacidade de ensinar e explicar quando dispõe de modelos, 
possibilitando os alunos registrar a “intimidade” das peças. 

O aprendizado exploratório é um recurso didático tão antigo como o “aprender 
fazendo” que perpassa a história da Humanidade. Esse tipo de instrução lança os 
estudantes “... numa experiência e depois encoraja a reflexão sobre a experiência para 
desenvolver novas habilidades, novas atitudes ou novas formas de pensar” (LEWIS et 

WILLIAMS, 1994, p.5). No curso de Gestão de Restauro esse recurso pedagógico é 
colocado em prática após uma exigente carga teórica composta de leitura e pesquisas, 
oferecida à distância através de apostilas, textos, livros, estudos de casos, debates em 
fóruns, videoconferências, ferramentas comuns ao sistema e-learning (EaD). Embora 

que, mesmo no período de aulas a distância sejam aplicadas práticas experimentais de 
soluções e procedimentos quanto as técnicas tradicionais da construção.  

                                              
10 Quando se colocam em sites de busca na internet indexadores como: historical building model 3D ou scanning 

building model 3D algumas centenas de sítios são exibidos demonstrando as incríveis possibilidades dessa 

ferramenta. 
11 CECI – Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada em parceria com o Departamento de 
Arquitetura da Universidade Federal de Pernambuco. Ver: www.ceci-br.org. Acesso em mar. 2019.  

http://www.ceci-br.org/
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A manipulação exploratória das peças provoca reflexões e perguntas investigativas. 

Através de trocas de perguntas e respostas, de anotações e desenhos à mão livre dos 
detalhes, os estudantes desenvolvem uma maior compreensão sobre o comportamento 
e as características do sistema construtivo observado. “Sobrecarregar a capacidade do 

aluno de ‘absorver’ o conhecimento” (Basti, 1986, Vol. III, p. 1) é possível quando se 
associa o conhecimento teórico às práticas explorativas de experimentações com um 
mestre de ofício ao lado, assistido por arquiteto e químico especialistas. O mestre de 
ofício traz consigo as habilidades do fazer, as ferramentas mais apropriadas e a 

maneira correta para manipulação de cada uma com vistas a extrair dos materiais tudo 
que esse oferece, além da oportunidade de expor os “segredos” 12 do ofício. O arquiteto 
especialista, por sua carga de experiências em obras e serviços, onde teve 

oportunidade de ver, restaurar e aplicar técnicas semelhantes, estimula os assistentes 
provocando-os e encorajando-os construir e externalizar dúvidas. O químico 
especialista oferece a oportunidade de esclarecer em tempo real os aspectos e as 
características físico-químicas dos materiais, produtos e soluções aplicadas. 

2.1.modelos de madeira 

O CECI tem utilizado maquetes e os modelos em escala como material pedagógico na 
formação especializada para a gestão de obras e serviços de manutenção, conservação 
e restauro de edificações de valor cultural. Os modelos em madeira são utilizados nas 

aulas práticas do Ofício Tradicional da Carpintaria e Marcenaria. Os modelos são 
apresentados em três conjuntos de componentes e elementos construtivos – tesouras 
de telhados; encaixes e emendas de peças; ferramentas tradicionais utilizadas pelos 

mestres do passado e ainda úteis em muitos serviços. Além disso são apresentados 
modelos de portas de almofadas e de tábuas fixas, assoalhos. Todos os modelos 
permitem montagem e desmontagem de modo que se possam observar os elementos 
em níveis dos detalhes de samblagens, como p.e., os detalhes dos encaixes das asnas 

nos tirantes, os entalhes e cortes para os apoios das terças, cumeeira e frechal. No 
âmbito da conservação do patrimônio em Pernambuco, essa prática é uma herança do 
mestre José Ferrão Castelo Branco (IPHAN-PE)13 que se valia de pequenos modelos 

desmontáveis de tesouras de telhados do período colonial para poder orientar o 
pessoal da carpintaria que iria trabalhar no desmonte do telhado. O acervo desse 
mestre foi ampliado, abrangendo na atualidade os principais ofícios tradicionais da 
construção – cantaria, ferraria, fundição, marcenaria, carpintaria, alvenaria, estuque, 

pintura. Os modelos são utilizados durante as aulas presenciais do curso Gestão de 
Restauro quando, em canteiro didático, as peças podem ser vistas, examinadas, 
desenhadas, desmontadas para registros dos detalhes em desenhos no Manual 

                                              
12 Aqui não se trata de segredo enquanto ocultação deliberada de um aspecto técnico de produção, mas de detalhes 

que escapam aos antigos e novos manuais em razão de se olvidar pormenores operacionais tamanha as minúcias 
de muitas operações. 
13 O José Ferrão Castelo Branco (⁕1920 †2001) foi funcionário do IPHAN-PE, entrando na repartição ainda na 

primeira hora de Entidade (década de 1940) como ajudante de obras, sendo elevado rapidamente as funções de 

oficial pedreiro, mestre de obras, encarregado geral de serviços, assessor e consultor técnico da presidência à época 
do Aloísio Magalhães devido sua memória privilegiada, inteligência e habilidades de gestão.  
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Prático14. Essa estratégia didática, associada à leitura de antigos manuais da 

construção15, vem obtendo resultados satisfatórios na capacitação de profissionais 
para intervenções em edificações de valor cultural. 

O acesso direto à determinados componentes numa edificação, como intradorsos de 

telhados e forros, tardoz de pedras de cantarias entre outros só é possível quando 
ocorrem intervenções de reparos e restauro mais invasivas com desmontes e 
substituições. E, quando isso acontece, apenas os profissionais responsáveis diretos 
pelos serviços têm acesso à intimidade construtiva dos componentes e elementos da 

edificação. Portanto, as maquetes e os modelos em escala têm um papel pedagógico 
indispensável na formação dos conservadores mesmo porque, na maioria das escolas 
de Arquitetura não se estudam os detalhes construtivos das técnicas e dos materiais 

tradicionais, deixando os responsáveis legais pelo restauro desprovidos desse 
conhecimento16. Sem informações e compreensão do funcionamento de um 
componente, particularmente dos inseridos num sistema construtivo complexo como 
o fechamento de um claustro com arcos ao nível do rés-do-chão e pilaretes no andar 

superior, associados com alvenaria de tijolos maciços e cobertura de madeira com 
espigões, intervenções de restauro nos telhados por pessoal técnico operacional 
desqualificados podem acarretar sérios danos à construção. Sim, num sistema como 

esse, desconhecer o âmago dos apoios, encaixes e articulações das colunas, silhares dos 
arcos, pilares e parapeitos de cantarias, com a estrutura e trama das águas dos 
telhados, além da aplicação das cargas das alvenarias pelas dimensões e tipos de 
tijolos/argamassas, coloca o patrimônio em risco de danos severos17.   

                                              
14 Veja em: http://www.ct.ceci-br.org/ceci/br/restauro/manual-pratico/102-manual-pratico.html. Acesso em: mar. 

2019. 
15 O CECI tem a todos os livros da Biblioteca de Instrução Profissional (BIP), editados pelas Livrarias Aillaud e 
Bertrand a partir de 1904, assim como o Vinhola Brazileiro de César de Rainville e muitos outros títulos sobre 

materiais, técnicas e sistemas construtivos tradicionais. http://www.ceci-

br.org/ceci/en/informacao/biblioteca.html. Acesso em: mar. 2019.  
16 Na maioria das faculdades de Arquitetura existem disciplinas que abordam a história das técnicas, sistemas e 
materiais construtivos que, em algumas unidades de ensino, denominam-se “Técnicas Retrospectivas” e em outras 

“Tectônica”, mas que, raras exceções, não oportunizam o conhecimento através da manipulação de peças ou 

maquetes. Neste sentido, deve-se registrar que, a partir de 2010, com a criação do CAU (Conselho de Arquitetos 

e Urbanistas), são os arquitetos os únicos profissionais que, perante a lei, se responsabilizam pelo restauro de 
edificações de valor cultural. Devendo-se advertir que, conforme nossa Carta Magna (1988), o art. 216, tit. V, § 4º 

determina: “Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei”. Segundo Marcos Miranda 
(2006, p. 32): “... em termos de patrimônio cultural, nosso ordenamento está orientado para uma posição de caráter 

fundamentalmente preventivo, voltada para o momento anterior à consumação do dano – ou mero risco”. Isto 

aufere ao arquiteto uma responsabilidade muito além dos conhecimentos que lhe foram apresentados na faculdade 

durante sua formação e cuja especialização não é exigida pela entidade de regulação da profissão quando do 

registro desses serviços especializados. 
17 As visitas técnicas orientadas, realizadas anualmente pelo Curso de Gestão de Restauro (CECI) constataram 

fatos cujas causas advêm do desconhecimento das técnicas tradicionais da construção pelos profissionais arquitetos 

e engenheiros em duas visitas específicas: uma em 2010, ao claustro do Convento Franciscano de Salvador (BA), 

sob orientação do arquiteto Francisco Santana (IPHAN-BA), quando ainda estava interditado devido ao risco de 
colapso de uma das arcadas por erros nos procedimentos de restauro dos telhados – veja-se em http://www.ceci-

br.org/ ceci/en/restauro/noticias/134-viagem-estudo-salvador.html, acesso em: mar. 2019. Outra ao Convento 

Franciscano de Sirinhaém (PE), acompanhados de Sílvio Zancheti e Fernando Diniz, ao se constatar graves danos 

por movimentos de rotação em razão de uma intervenção de restauro no telhado que não levou em consideração 
os empuxos laterais comuns às tesouras canga-de-porco. 

http://www.ct.ceci-br.org/ceci/br/restauro/manual-pratico/102-manual-pratico.html
http://www.ceci-br.org/ceci/en/informacao/biblioteca.html
http://www.ceci-br.org/ceci/en/informacao/biblioteca.html
http://www.ceci-br.org/%20ceci/en/restauro/noticias/134-viagem-estudo-salvador.html
http://www.ceci-br.org/%20ceci/en/restauro/noticias/134-viagem-estudo-salvador.html
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2.1.1. tesouras de telhados18 

Os modelos em escala das tesouras do acervo do CECI remetem aos tipos comuns no 
Nordeste do Brasil remanescentes dos períodos Colonial, Imperial e Republicano. São 
apresentadas em geral nas proporções de 1:10 e 1:20, possuindo todos os detalhes de 

samblagens de montagem, articulação e apoio no sistema construtivo de telhado ao 
qual cada tipo pertence.  

  
Figuras 03 e 04: Instrução com modelo em escala de telhado com tesoura tipo canga-de-porco e trama 
de caibros roliços e ripas de Imbiriba. Fonte: CECI, 2003,1ª edição do Curso Gestão de Restauro. 

As réplicas apresentadas em escala são de estruturas de edificações que remontam 
desde o século XVII até o final do XIX, oriundas de igrejas das cidades de Olinda, 

Recife e Tracunhaém, cujos registros de desenho (levantamento) foram feitos in situ 
pelo autor. O primeiro tipo de tesoura é a canga-de-porco cuja estrutura é constituída 
por duas asnas (empenas ou pernas abertas em “V”), formando um triângulo 
amarrado por uma canga ou linha de tirante ou linha de nível alta como pode também 

ser denominada. Essa estrutura foi trazida pelos primeiros carpinteiros que vieram 
com os donatários para construir as coisas no Nordeste do país.  

Este autor acredita que o desenho e a maneira de dispor e montar essas tesouras nos 

templos e nas casas de engenhos, como registram as imagens mais antigas do período 
holandês, têm lastro nas práticas da construção naval. Neste sentido, os alunos do 
Curso de Gestão de Restauro vêm sendo anualmente instados a realizarem estudos 
acadêmicos sobre essa hipótese, pois as suspeitas de que esse tipo de estrutura seja 

uma adaptação do principal elemento do cavername de uma nau são plausíveis 
quando, em mãos, observamos a tesoura canga-de-porco de ponta cabeça. Aliás, eles 
são provocados a aprofundarem reflexões a este respeito ao observarem o modelo 

junto com a imagem de uma estrutura de embarcação antiga, conforme mostra a figura 
a seguir19. 

                                              
18 Os modelos em escala e as maquetes de tesouras e telhados do CECI foram produzidos em 2003, sob orientação 

do autor, pelo mestre carpina-marceneiro Giovani Almeida, instrutor do Curso de Gestão de Restauro. 
19 É interessante pontuar que as tesouras egressas desses hábeis mestres carpinteiros tinham invertidos os encaixes 

da canga nas asnas uma em relação à outra, isto é, numa perna o encaixe ficava à direita e na outra à esquerda p.e., 

e que o conjunto das tesouras era também invertido uma em relação à outra tesoura. Ora, esta é uma característica 

técnica explicita da construção naval, onde o esqueleto do cavername não pode oferecer linhas de fratura no 
conjunto das costelas em razão dos repuxos provocados pelas águas/ondas e empuxos pelas cargas da embarcação. 
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Figura 05: Exercício de provocação para reflexões sobre a origem das tesouras tipo canga-de-porco, a 
partir de imagem da construção de uma embarcação. Fonte: http://www.vikingskip.com/norse-
shipbuilding.htm. Acesso em: out. 2009. Produção do autor. 

A partir dessas observações fica mais fácil demostrar que esse tipo de tesoura deu 

origem à danos severos nas paredes de alvenarias com grandes extensões como no 
caso das ilhargas das naves nas igrejas. As forças horizontais (empuxos laterais), 
oriundas das cargas da trama, do telhado e do forro (na ocorrência deste) nos pontos 

de apoios das asnas nos frechais, provocam desaprumos nas ilhargas por rotação na 
mediana longitudinal da nave. Evidentemente que, e este é o pressuposto da hipótese, 
a geometria de inspiração naval dessa tesoura não suporta a falta da compensação das 
pressões externas (volume das águas de rios e oceanos) para mantê-la em equilíbrio. 

O resultado foi a ocorrência de danos sucessivos nas articulações (encaixes) das asnas 
nos pontos de fixação da canga e lesões nas alvenarias das ilhargas.   

    
Figuras 06, 07 e 08: Registro das alvenarias e lesões das ilhargas da nave e da capela mor, lado do 
Evangelho, da Igreja Matriz de Sto. Antonio de Tracunhaém (1981). Ilustração dos movimentos de 
rotação das ilhargas resultantes dos empuxos da tesoura canga-de-porco. Fonte: acervo do autor, 2008.  

Para resolver os problemas acarretados pelos empuxos desse tipo de tesoura, foram 
instalados tirantes de madeira ao lado de cada tesoura, presas nas linhas dos frechais. 
Esse procedimento evitou que as forças componentes horizontais, oriundas da 

estrutura do telhado, fossem neutralizadas. Essas peças tinham seções avantajadas em 
razão da necessidade de se vencer o vão livre da nave além das seções dos frechais e 
dos excessos da cabeça da peça para se evitar trincas devido as tensões – alguns desses 
tirantes chegavam medir mais de 12,00m. Os maiores tirantes eram os das estruturas 

de telhados das moitas dos engenhos devido aos grandes salões então necessários à 
indústria açucareira. As figuras 9, 10 e 11 explicitam esta assertiva.  

 

http://www.vikingskip.com/norse-shipbuilding.htm
http://www.vikingskip.com/norse-shipbuilding.htm
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Figura 09: Modelo em escala de tesoura tipo canga-de-porco com tirante ao nível do frechal. Fonte: 
CECI, 2008, 8ª edição do Curso Gestão de Restaruo. 

Posteriormente, o sucesso dessa solução levou os mestres de ofícios a inserir na tesoura tipo 
canga-de-porco uma linha abaixo da linha alta, ao nível do apoio no frechal. As asnas passaram 
a ser inseridas no tirante com um tipo de encaixe denominado “diamante”. É comum nesse 
tipo de tesoura, denominada de canga-de-porco de linhas alta e baixa, a necessidade de dois 
frechais em cada ilharga, sendo posicionados ora acima do tirante ora um embaixo e outro 
acima. 

  
Figuras 10 e 11: Tirantes de amarração das tesouras da estrutura da moita do engenho Poço Comprido 
(Vicência/PE). Fonte: acervo do autor, 2015, 15ª edição do curso Gestão de Restauro. 

Para facilitar a compreensão do nível de dificuldade de se trabalhar nos elementos 

construtivos das tesouras do período Colonial, especificamente com relação às seções 
de madeiras como Maçaranduba, Sucupira utilizadas nos tirantes, apresentam-se aos 
alunos algumas peças em escala real. As vezes apenas uma extensão reduzida de ± 
1,00m de comprimento é suficiente para o participante sentir nas mãos o peso do 

material e os consequentes desconfortos de manipulação causados pelas características 
geométricas da peça e o peso específico da espécie do lenho. Também, é possível sentir 
a importância do uso de uma ferramenta adequada para que sejam feitos os cortes das 

samblagens, como é o caso de trabalhos em peças de Maçaranduba com 8”x 6” (20 x 
15cm), novas, ou seja, ainda úmida e com muita seiva. Os alunos percebem que o 
melhor serrote não é aquele vendido em armazéns de ferragens, cuja oferta em nosso 
mercado não ultrapassa à 26” de comprimento20 e cujo aço não resiste a 30 minutos de 

                                              
20 Ver: https://www.tramontina.com.br/6-reforma-e-construcao/53-ferramentas/77-serrotes-e-arcos-de-serra?_= 
15511 33519379&page=2. Último acesso em: fev. 2019.  

https://www.tramontina.com.br/6-reforma-e-construcao/53-ferramentas/77-serrotes-e-arcos-de-serra?_=%2015511%2033519379&page=2
https://www.tramontina.com.br/6-reforma-e-construcao/53-ferramentas/77-serrotes-e-arcos-de-serra?_=%2015511%2033519379&page=2
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serragem sem que os dentes fiquem cegos e destravados. Com a prática fica 

evidenciado a necessidade de se incluir numa composição de preços o processo de 
amolação e destravamento de um serrote longo com 5 ou sete dentes por polegada e 
80 centímetros de comprimento, cujo processo é demorado e exige habilidade do 

operário para não perder alguns dentes da ferramenta. 

 
Figura 11: Instrução sobre tesouras canga de porco de linhas alta e baixa. Fonte: CECI, 2011, 11ª edição 
do curso Gestão de Restauro. 

Outras tesouras tradicionais da arquitetura dos períodos Colonial, Imperial e 

Republicano são apresentadas aos alunos, tais como: as do tipo caibro-armado, 
também denominada Santo-André ou ainda “tesourita” como era conhecida há época 
do José Ferrão21; as paladianas clássicas que permitem o uso do intradorso do forro 

com um cômodo iluminado por mansarda22; de pendural onde se detalham as técnicas 
dos encaixes e das samblagens que permitem desmontagens de elementos em futuros 
procedimentos de conservação. 

Na exploração quantos as técnicas de confecção dessas tesouras são apresentadas 

alguns modelos de encaixes que podem ser utilizados exitosamente em algumas 
situações de consolidações de elementos, tais como os encachorramento de asnas e 
tirantes. 

2.1.2. encaixes e emendas23  

Inicialmente são apresentados os principais modelos em escala de encaixes e emendas 
de madeiras utilizados nos trabalhos de conservação de estruturas de telhados, forros, 
assoalhos, assim como nos mais diversos tipos de esquadrias. 

Os tipos de encaixes que este autor destaca e que refuta como os mais eficazes para 

                                              
21 O conjunto de tesouras tipo caibro armado do acervo do CECI são réplicas em escala das existentes no telhado 

da nave da Igreja de Nossa Senhora da Graça do antigo Seminário de Olinda (PE), desenhadas em detalhes por 

este autor quando da restauração do telhado em 1975. 
22 Em Pernambuco um exemplo desse tipo de tesoura subsiste no telhado da Casa Grande do Engenho Massangana 
onde o abolicionista Joaquim Nabuco passou sua infância. 
23 Os modelos de encaixes e emendas do CECI foram produzidos em 2005, sob orientação do autor, pelo mestre 

carpina-marceneiro Giovani Almeida, instrutor do Curso de Gestão de Restauro. Umas poucas são remanescentes 

do mestre José Ferrão que presenteou o autor ao se afastar definitivamente da “Repartição” para tratamento de 
saúde. 
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intervenções de conservação de elementos estruturais de telhados, forros e soalhos são 

o mão-de-amigo e o grampo24. Pela manipulação das réplicas é possível saber da 
importância do corte de cada peça do elemento e do perfeito ajuste entre ambas pelo 
processo do esgravotar25 as superfícies de contato; a necessidade de se deixar sobras 

nas chavetas para possibilitar não só um desmonte futuro, mas possíveis ajustes 
quando de inspeções periódicas. 

Os modelos em escala do CECI foram produzidos em Cedro e Jatobá em número 
suficiente de peças semelhantes para atender cinco alunos numa classe de vinte 

participantes. Desenhar a mão livre cada elemento e os detalhes das peças é uma 
atividade mnemónica indispensável, pois a manipulação, associada ao desenho 
permite uma intimidade com as características que o registro fotográfico não oferece. 

Aliás esse é um aspecto pedagógico lúdico do vivenciar os modelos que LUCKESI 
(2014, p. 19) sugere ser uma atividade que propicia uma experiência de plenitude, ou 
seja, aquela em que o aluno se envolve por inteiro com o objeto do conhecimento. 

Os encaixes e as emendas feitas por profissionais hábeis demonstram que as 

samblagens26 estavam para a carpintaria e marcenaria no passado assim como a cola e 
o prego estão para estes ofícios no presente. A samblagem em madeira é uma técnica 
milenar que caiu no desuso e esquecimento no Brasil pela introdução de novos 

materiais, procedimentos, ferramentas, equipamentos e técnicas tanto na indústria 
moveleira como na construção civil. Na área da conservação do patrimônio cultural 
construído não têm uso comum no restauro de componentes em madeira.  

Os encaixes e as emendas são utilizados para a execução de enxertos e próteses, 

podendo as peças serem simples como a do tipo meia-madeira ou complexas como as 
uniões idealizadas pelos japoneses. É comum se fazer confusões na aplicação do termo 
prótese, confundindo-o com enxerto e vice-versa. A distinção entre ambos os termos é 

que a prótese faz parte de um processo de consolidação de um componente 
construtivo e visa restabelecer a sua funcionalidade, diferentemente, do enxerto que 
se refere ao processo de preenchimento de lacunas e visa apenas resgatar sua aparência 
estética. 

Os modelos em escala do CECI aplicáveis às próteses são comuns e simples, 
destacando-se o tipo mão-de-amigo e o grampo: 

                                              
24 Uma ficha técnica de Boas Práticas da Gestão do Restauro sobre esses dois tipos de encaixes pode ser baixada 

no website do CECI: http://www.ceci-br.org/ceci/en/publicacoes/96/656-boas-praticas-da-conservacao-mao-de-
amigo. html. Acesso em: mar. 2019. 
25 Esgravotar é uma corruptela de esgravatear ou esgaravatar que significa escovar, raspar. Fonte: Novo 

Diccionário da Língua Portuguesa, Candido de Figueiredo, ed. Livraria Clássica Editora, Lisboa 1913. Na 

carpintaria, disse do procedimento de ajuste entre duas peças por recortes e raspagens até se obter o perfeito 
contado de ambas as superfícies. Trata-se de uma habilidade indicadora de mestre de ofício. 
26 Samblagem ou sambladura é o “nome genérico que se dá a todo e qualquer corte ou entalhe feito em peças de 

madeira que devam ser unidas entre si sem o auxílio de pregos, parafusos e outras ferragens”. Verbete do 

Dicionário da Arquitetura Brasileira, p. 422, de Eduardo Corona e Carlos A. C. Lemos, 1ª. ed., EDART, São Paulo, 
1972. 

http://www.ceci-br.org/ceci/en/publicacoes/96/656-boas-praticas-da-conservacao-mao-de-amigo.%20html
http://www.ceci-br.org/ceci/en/publicacoes/96/656-boas-praticas-da-conservacao-mao-de-amigo.%20html


TEXTOS PARA DISCUSSÃO V. 66 
SÉRIE 2 – GESTÃO DE RESTAURO 

     
Figuras 12 e 13: Detalhes das samblagens dos modelos mão-de-amigo (11) e grampo (12). Fonte: CECI, 
Boas Práticas da Gestão de Restauro, ed. 3, ano 2013. 

O mão-de-amigo é recomendável para próteses em componentes que estejam 
submetidos aos esforços de tração. Funcionam também em peças com forças 

compostas de tração/flexão. Quando são submetidas apenas às forças de tração, pode 
ser inserida como prótese em qualquer extensão da peça. Não é aconselhável a 
aplicação de quaisquer adesivos, pinos ou tarugos. O segredo da eficiência do conjunto 

reside na precisão dos ângulos e cortes, associada à qualidade da madeira e ao aperto 
entre as “mãos” pelas chavetas. No canteiro didático do Curso de Gestão de Restauro, 
além dos desenhos de observação, os alunos são convidados a testar alguns tipos de 
serrotes para os cortes e de enxós27 para esgaravatarem mourões de 6”x 6” de 

Maçaranduba. A finalidade é de oferecer uma vivência próxima às condições de 
operações para a realização de um encachorramento de uma asna de tesoura com esse 
tipo de emenda. 

  
Figuras 14 e 15: aluna(o)s experimentado serra um mourão de 8”x 7”, de Maçaranduba, usando um 
antigo Pilana de 36” (14); mestre carpinteiro e instrutor do Curso, Moisés Arruda, mostrando o local 
para inserção da prótese tipo mão-de-amigo numa asna de tesoura (15). Fonte: CECI, 10ª ed. curso 
Gestão de Restauro, 2010. 

O modelo em escala do grampo, vulgarmente chamado de dedo-duro, tem cortes e 
entalhes muito simples, mas que exigem muita precisão e acabamentos de excelência. 
Na manipulação e experimentação pelos alunos demonstra-se que não há necessidade 

de aplicação de colas nas faces dos cortes, porque é o esforço de compressão que dá a 
solidez à prótese e garante a eficiência do conjunto. Também não há nenhuma 

                                              
27 Enxó é um "instrumento de carpinteiro ou tanoeiro, de cabo curto e curvo, com chapa cortante, e que serve para 

desbastar madeira." Verbete do Novo Diccionário da Língua Portuguesa, de Candido de Figueiredo, p. 751, ed. 
Sociedade Editora Portugal, Lisboa, 1911. 
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necessidade de inserção de pinos ou chapas metálicas pelas mesmas razões. 

Inúmeros outros modelos de encaixes e emendas são distribuídos para avaliação e 
experimentações num processo de desconstrução das possibilidades de uso quanto a 
necessidade de associações com adesivos, pregos ou outros elementos metálicos. 

 
Figura 16: Fonte: CECI, 10ª ed. curso Gestão de Restauro, 2010. 

2.1.3. ferramentas tradicionais28 

Para a compreensão dos sistemas construtivos tradicionais, em particular aqueles 
remanescentes do período Colonial, é necessário se estudar os materiais utilizados nas 

edificações. Observações e análises das características físico-químicas dos materiais 
possibilitam o entendimento quando as técnicas desenvolvidas pelos mestres do 
passado para se obter construções mais sólidas e longevas. A criação, o emprego e o 
aperfeiçoamento de ferramentas para cada tipo de material foi o resultado do engenho 

(inteligência) dos mestres dos ofícios. No âmbito dos trabalhos com madeiras, a 
associação dos conhecimentos dos carpinteiros, marceneiros e ferreiros fundidores deu 
condições à produção de ferramentas mais aprimoradas para facilitar as características 

peculiares de trabalhabilidade de cada espécie de lenho. As madeiras mais tenras como 
o Cedro às mais duras como a Sucupira fizeram os ferreiros forjadores desenvolverem 
lâminas temperadas e geometrias especificas para atender cada tipo, como por 
exemplo: as madeiras densas e duras exigem serrotes com menores passos e a madeira 

macia maiores passos29; ângulos e alturas maiores para o corte de madeiras duras, e os 
menores para as macias. Até aspectos sutis como saber que a largura do passo e a altura 
do dente, no corte de uma madeira ainda verde30, é uma característica que facilita ou 
atrapalha o corte por reter ou eliminar o pó da serragem no interior da fenda da linha 

de corte. 

No desdobro das toras das árvores, o machado teve, e ainda tem onde não há acesso à 
eletricidade e aos combustíveis de petróleo, um papel importante, sendo um dos tipos 

mais antigos de ferramentas utilitárias da construção. Com diversos tamanhos de 

                                              
28 As réplicas de antigas ferramentas do CECI foram produzidas em 2005, sob orientação do autor, pelo mestre 

carpina-marceneiro Moisés Floriano de Arruda (Roxo) , instrutor do Curso de Gestão de Restauro. 
29 O passo de um serrote corresponde à distância entre cada vértice ou ponta da serra. 
30 Disse que a madeira é verde quando ainda guarda muita seiva dificultando muito os cortes dos desdobros. 
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lâminas e cabos, os trabalhos com o machado associavam-se na sequência à enxó para 

a regularização e planificação das superfícies. Para a obtenção de superfícies mais 
acabadas surgiram as plainas nos mais diversos tamanhos e, inclusive, em 
refinamentos específicos com recortes elaborados nas lâminas para gravar frisos, 

ranhuras, perfis que a história dos materiais e das técnicas construtivas denominou de 
“modenaturas”. Desde as maiores, denominadas de “galopa”, até as menores 
chamadas de cantilhos e ou guiermes31, todas as remanescentes dos antigos mestres 
artífices tornaram-se peças colecionáveis pela substituição das plainas e tupias 

manuais elétricas. O último grande mestre carpina-marceneiro que ainda portava um 
enorme e pesado baú de ferramentas e trabalhou com este autor na década de 1980, foi 
o Sr. João Aratica32. 

  
Figuras 17: parte do acervo de ferramentas antigas do CECI. Fonte: CECI, 16ª ed. curso Gestão de 
Restauro, 2017. 

Na coleção do CECI há algumas ferramentas antigas adquiridas de membros de 
famílias de mestres artífices, assim como outras reproduzidas para demonstrações do 

funcionamento de cada uma nos mais variados tipos de trabalhos de carpintaria e da 
marcenaria33. Isso é importante porque a percepção de alguns indicadores de 
autenticidade exige o conhecimento das marcas que cada instrumento deixa nas 

madeiras. Os mais evidenciados são as distinções entre as marcas das lavras da enxó 
ou do machado no desdobro ou aparelhamento das madeiras com as dos cortes com 
lâminas ou discos de serra; a presença de cravos ou pregos da terra, assim como os 
tipos tarugos, sambladuras, com parafusos, presilhas e outros elementos 

industrializados. Evidente que esse detalhe de ensino não tem como finalidade suprir 
o profissional conservador de conhecimentos para a produção de ripristinos mais 
elaborados. Visa demonstrar a necessidade de se saber distinguir entre elementos 

autênticos nos componentes dos objetos oriundos de outras de intervenções recentes 

                                              
31 Este autor reporta nome guierme como uma corruptela da palavra guilherme que designa uma plaina pequena 

usada para fazer frios e filetes. CORONA et LEMOS, op. cit. p. 252. 
32 Veja imagem em: <http://www.ct.ceci-br.org/ceci/br/publicacoes/96-boas-praticas/656-boas-praticas-da-conser 

vacao-mao-de-amigo.html>. Acesso em: mar. 2019. 
33 É necessário distinguir o que são trabalhos de carpintaria com os de marcenaria porque cada um têm 

especificidades de ferramentas e operações na produção de componentes. A carpintaria refere-se aos trabalhos de 
madeiras em telhados, forros e assoalhos feitas por profissionais que utilizam como principais ferramentas os 

martelos, serrotes, enxós, machados, pés-de-cabra, alavancas, trena, escalas – suas atividades são realizadas 

principalmente em canteiros de obras e serviços, não fazendo uso de bancadas. A marcenaria trabalha 

especificamente em bancadas com ferramentas mais especializadas como: formões, goivas, arcos de pua, 
furadeiras, tornos, escalas, grampos, sargentos, plainas. 
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de conservação e restauro34. 

2.2.Modelos pedras de cantaria35 

As aulas práticas de conservação e restauro de cantarias são enriquecidas pelo uso de 
maquetes e de modelos reduzidos que reproduzem em escalas os componentes 

construtivos históricos, particularmente do período colonial. A planificação de uma 
superfície de rocha calcária bruta e, após a elaboração de um entalhe são experiências 
únicas que demonstram aos alunos os aspectos operacionais das habilidades exigidas 
a um canteiro. A associação com maquetes e modelos reduzidos permite o 

conhecimento de aspectos dos componentes só possíveis quando de ações de 
desmontes de elementos ou de visitas às ruinas onde as peças oriundas desse ofício 
possam ser estudadas porque desprovidas de revestimentos. 

Uma peça interessante de se estudar as técnicas de içamento das pedras no passado é 

a réplica de um elemento de entablamento (friso) que o José Ferrão guardava no 
depósito do IPHAN-PE36. É possível verificar o detalhe utilizado para o encaixe da 
corda sem riscos de danos aos acabamentos de entalhes das arestas da pedra. Quando 

colocada e justaposta às demais sobre a alvenaria ou cantaria de suporte, a corda sai 
deslizando e o vazio do corte era preenchido com chumbo derretido para ponte de 
ligação/fixação entre as pedras. 

   
Figuras 18 e 19: modelo em escala de um elemento de cornija (18); técnica de içamento do elemento. 
Fonte: CECI, 16ª ed. curso Gestão de Restauro, 2017. 

Uma maquete que oportuniza os alunos detalharem os elementos de geometria dos 
cortes e das modenaturas inspiradas nos tratadistas da Arquitetura é um pórtico em 

                                              
34 Neste sentido, já houve ocasiões de se constatar mimetizações de desbastes por enxó em tábuas de assoalhos 

durante visitas técnicas orientadas em edificações de valor cultural pelo Curso de Gestão de Restauro. 
35 Os modelos em escala e as maquetes de pedras de cantaria do CECI vêm sendo produzidos desde 2003, sob 

orientação do autor, pelo mestre canteiro Hamilton Martins de Souza, instrutor do Curso de Gestão de Restauro.  
36 A antigo depósito do IPHAN-PE ocupava um amplo galpão às margens do Rio Capibaribe, na Ilha do Recife, 

onde atualmente funciona o Shopping Paço Alfândega, local que Dr. Ayrton Carvalho armazenava os materiais e 

elementos construtivos retirados das edificações submetidas às condutas de restauro então vigentes. Lá, José Ferrão 

mantinha o acervo de modelos reduzidos para instruir seus operários. O autor só foi presenteado com poucas peças 
pelo mestre, desconhecendo o paradeiro do seu importante acervo. 
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escala com os principais elementos desse componente construtivo dórico, inclusive 

possibilitando reflexões quanto à estática desse tipo de componente construtivo. 

   
Figuras 20 e 21: modelo em escala de um pórtico dórico (18). Fonte: CECI, 16ª ed. curso Gestão de 
Restauro, 2017. 

Outras vivências nas aulas práticas do ofício de cantaria são realizadas com modelos 

em escala de com pedras de cantaria para arremates de vãos de portas e janelas através 
de silhares de ombreiras, vergas retas, curvas e em arco, assentes em alvenarias. As 
peças dão uma visão dos lados toscos das pedras de que ficam para dentro da parede, 

denominados “tardoz”, inclusive dos recortes indicadores quanto às faces preparadas 
para ficarem aparentes ou revestidas com rebocos. Quando era para a cercadura ficar 
aparente e ter protagonismo na estética do vão o canteiro deixava as arestas em ressalto 
ou rebaixo (conforme a geometria do bloco), definindo o nível do alinhamento dos 

planos dos rebocos das alvenarias. Em edificações que perderam revestimentos isso 
fica visível, como são os casos do pórtico principal da Fortaleza de Santa Catarina em 
Cabedelo e da Igreja de Nossa Senhora da Guia, em Lucena, ambas na Paraíba.  

  
Figura 22: modelo em escala de porta com lintel (verga) reto. Fonte: CECI, 8ª ed. curso Gestão de 
Restauro, 2008. 

A manipulação dos dintéis (degraus) canteados para uma escada helicoidal, em 

maquete, serve para a contextualização quanto aos conhecimentos estercométricos37 
exigidos para um canteiro ser considerado como mestre de ofício e não apenas um 
escultor hábil. Isto porque, para se fazer recortes em curvas e contracurvas em três 
dimensões nas rochas (pedras brutas), são necessários habilidades em estereotomia 

que demonstrem proficiência da lógica da geometria descritiva para atendimento às 
soluções estruturais eficientes quanto à estática, antecipando-se às resultantes dos 

                                              
37 Referente à estereometria.   
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comportamentos dos esforços anelares e meridionais em cada elemento e no conjunto 

do componente. Uma escada semelhante a essa do modelo em escala com relação aos 
cortes estereotômicos dos degraus é observada em escala real pelos alunos no módulo 
presencial do curso durante a visita à Basílica da Penha, no Recife (PE).  

 
Figura 23: modelo em escala de uma escada helicoidal. Fonte: CECI, 8ª ed. curso Gestão de Restauro, 
2008. 

O modelo em escala das cantarias de uma porta com verga em arco oferece a 
oportunidade de os alunos experenciarem o processo de construção do uso das 
ombreiras como impostas do arco, a necessidade de uma cambota para apoio das 
aduelas e a função da pedra do fecho. Na oportunidade dessa instrução, utilizam-se 

alguns lintéis e ombreiras lesionadas por fraturas para experimentos de consolidações 
de pedras de cantaria com tarugos de metais não ferrosos ou de fibras. 

 
Figura 24: modelo em escala de porta e janela em arco pleno com elementos de pedras de cantaria. Fonte: 

CECI, 8ª ed. curso Gestão de Restauro, 2008. 

2.3.Modelos e maquetes – estuque38 

As maquetes e os modelos utilizados nas instruções do ofício do estuque, aí incluído 
por associação íntima o dos alvanéus, no caso os pedreiros das alvenarias, estão à 
disposição dos alunos para verem e saberem dos detalhes difíceis de serem 

encontrados nos antigos e novos manuais. O conjunto das maquetes e modelos faz 

                                              
38 Os modelos em escala e as maquetes de estuque do CECI vêm sendo produzidos desde 2003, sob orientação do 

autor, pelos mestres estucador e pedreiro Amauri Luiz de Queiroz e Cícero Benício da Silva, instrutores do Curso 
de Gestão de Restauro. A maquete do marmorino e da escaiola foi feita pelo metre estucador Gilmar Crisóstomo. 
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parte das aulas práticas de conservação e restauro dos estuques parietais, das 

alvenarias de tijolos e de madeira armada (gaiola pombalina), de cornijas integradas e 
ocas, além de experimentos com inúmeros tipos e indicações de argamassas. 

Na sequência das instruções com as maquetes que demonstram os tipos de comuns de 

argamassas históricas e os detalhes de acabamentos de estuques, os alunos são 
chamados às atividades em modelos disponíveis para verem e compreenderem, 
empiricamente, os aspectos e as características físicas dos materiais quanto a 
trabalhabilidade e resistências mecânicas. Na oportunidade, eles têm como entender 

algumas soluções e detalhes construtivos do passado, ainda úteis e que favorecem a 
conservação e o restauro. 

 
Figura 25: maquetes de tipos de revestimento históricos. Fonte: CECI, 6ª ed. curso Gestão de Restauro, 
2006. 

O conjunto de maquetes de exemplos de argamassas compõe-se de peças com tipos 
tradicionais e modernos. No caso tem-se uma com reboco feito de argamassa 
bastarda39; uma com a massa tradicional de cal e areia em camada única; outra também 

com massa tradicional de cal e areia, aplicada em duas camadas de emboço aderente 
direto ao suporte (alvenaria), traçado com areia média ou grossa e, sobre esta, outra 
preparada com areia fina; uma egressa do modernismo quando surgiu o chapisco 
como ponte de aderência do emboço.  

Também são utilizadas nas instruções sobre conservação e restauro de alvenarias e 
estuque parietal maquetes que demonstram as maneiras de execução de uma cornija 
integrada maciça e de oca remanescentes de períodos distintos da história da 
arquitetura no brasil. Outras mostram estuques aplicados sobre suporte de madeira 

em alvenaria armada de madeira dos tipos marmorino, escaiola, nata de cal.  

     
Figuras 26 e 27: maquetes de tipos de estuques especiais – marmorino e escaiola (26), e nata de cal (27). 

                                              
39 A argamassa bastarda em Pernambuco refere-se ao traço de massa feito com o saibro (um tipo de argila com 

boas propriedades de liga). Inclusive, SANTIAGO (2007, p. 27) afirma que, na Bahia se utiliza esse mesmo termo, 

diferentemente de Portugal onde a palavra argamassa “bastarda” indica “uma argamassa em que o cimento tipo 
Portland vem adicionado à cal”.  
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Fonte: CECI, 13ª ed. curso Gestão de Restauro, 2013. 

As maquetes com alvenarias aparentes e rebocadas carregam instruções interessantes 
ao serem observadas nos detalhes, como p.e. a questão do rebaixo da argamassa de 
assentamento dos tijolos para apoio (ancoragem) da argamassa de revestimento, 
facilitando o estucamento. Aliás a presença desse detalhe construtivo é um indicador 

da qualidade da mão-de-obra da construção. Além de facilitar a presa da argamassa, 
o rebaixo melhorava as condições de suporte das camadas sucessivas de rebocos 
durante a execução do pano (jornal ou jornada de trabalho), em particular com as 

argamassas aéreas por precisarem de mais tempo de cura. Durante as práticas com os 
modelos em escala real, feitos em caráter provisório para fins didáticos, mas 
garantidos os usos dos materiais e das técnicas similares aos componentes históricos, 
os alunos experenciam cada um dos inúmeros traços de argamassas, usando os mais 

diversos insumos e aditivos não sintéticos que eram comuns no passado. 

Na sequência, imagens das maquetes dos tipos de estuques parietais onde os alunos 
podem extrair inúmeros detalhes e elaborar várias questões, estimulados pela 
curiosidade. 

   
Figuras 28 e 29: maquete (frente e verso) de revestimentos estucados em alvenaria armada – gaiola 
pombalina Fonte: CECI, 9ª ed. curso Gestão de Restauro, 2009. 

 
   Figuras 30 e 31: maquete (frente e verso) de alvenaria de tijolos maciços preparada para ser estucada. 
Fonte: CECI, 9ª ed. curso Gestão de Restauro, 2009. 
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Figura 32: maquete (frente e verso) de alvenaria de tijolos maciços preparada estucada. Fonte: CECI, 9ª 

ed. curso Gestão de Restauro, 2009. 

Os modelos em escala real, citados anteriormente são muito concorridos porque 
trazem a experiência da “mão na massa” ou do hands-on que possibilitam o 
conhecimento de procedimentos às vezes sutis na realização de determinados ações, 
mas que têm repercussões na modelagem dos custos dos serviços. São exemplos dessas 

práticas: as repetidas operações para macerar a cal após a extinção e durante o processo 
de maturação para uso em estuques especiais como marmorino, escaiolas e tadelak40; 
o processo de construção de um beiral de tríplice telha ou de beira, sebeira e bica; a 

modelagem de cornijas ocas com a técnica remanescente das construções do final do 
século XIX; diferenciações nas características de plasticidade e trabalhabilidade de 
argamassas tradicionais quando adicionadas antigas soluções populares como baba de 
sabão, açúcar, leite, fibras, granalhas, mica, breu; o processo de um afresco; produção 

de ladrilhos hidráulicos; produção biscoitos a frio e aplicação de vidrados com 
temperatura de até 300oC (forno de cozinha). 

  
Figura 33: experiência com afresco em teste de bancada e com modelo real. Fonte: CECI, 16ª ed. curso 
Gestão de Restauro, 2016. 

 

 

                                              
40 Inclusive esse importante e indispensável procedimento de preparação da cal para estuques especiais era tão 
custoso no passado na Itália que uma boa herança deixada por um mestre do ofício eram as baias com cal maturada 

há mais de três anos, segundo o instrutor do Centro Europeo di Venezia per i Mestieri del Patrimonio 

Architettonico, Franco Fogliata. Testemunho do instrutor do CECI, Amauri Luiz de Queiroz, que ano de 2002 

passou seis meses nessa instituição, junto com outros mestres de ofício, sendo aprimorado para atuar como 
instrutor do Programa Monumenta-BID.  
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O acervo dispõe de centenas de miniaturas de tijolos cerâmicos maciços e de 6 furos 

para que os alunos possam compor e analisar as mais variadas disposições de elevação 
e tipos de amarrações das alvenarias, simples, de uma vez, dobrada e outras 
possibilidades. Existem muitas outras peças dos demais ofícios tradicionais da 

construção como os da ferraria, fundição e forja, os da pintura, os dos azulejos, 
ladrilhos e mosaicos, os dos entalhes e talhas, todos com o propósito de dinamizar as 
instruções sobre as técnicas e as boas práticas da conservação e do restauro.  

  
Figura 34: experiência com modelagem de cornija em escala real após instrução com maquete. Fonte: 
CECI, 16ª ed. curso Gestão de Restauro, 2016. 

  
Figura 35: experiência com planificação de cantaria de pedra. Fonte: CECI, 16ª ed. curso Gestão de 
Restauro, 2016. 

  
Figura 36: experiência na produção de ladrilhos hidráulicos. Fonte: CECI, 14ª ed. curso Gestão de 
Restauro, 2014. 

 

3. CONCLUSÕES 

A criação e a evolução de programas computacionais para modelagens 3D e 
simulações numéricas em modelos matemáticos têm complexidades de linguagens 

exclusivos aos expertos em TI. Os estudos elaborados sobre o comportamento dos 
detalhes construtivos, através desses instrumentos, ficam restritos apenas a uma 
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camada profissional especializada, versada na linguagem ainda hermética aos 

comuns. O uso de maquetes e modelos físicos podem e devem ser corroborados com 
essas ferramentas avançadas quando necessários ao aprofundamento de 
conhecimentos. A escolha das técnicas e das ferramentas pedagógicas para fins de 

capacitação de profissionais em obras e serviços de manutenção, conservação e 
restauro de edificações de valor cultural tem que permitir o mais amplo acesso de 
gerentes de obras e serviços, de mestres de ofício e de operários. 

A utilização de maquetes e modelos em escala, construídos em materiais como 

madeira, gesso, resinas, vem se mostrando exitosa na capacitação de profissionais em 
geral. Antes de serem consideradas ferramentas lúdicas e sedutoras dos professores e 
instrutores para prender a atenção dos educandos, as maquetes e a participação ativa 

na manipulação de modelos em escala têm forças galvanizadoras para os 
conhecimentos teóricos e práticos. 

O uso de maquetes e modelos não são exclusivos de práticas presenciais. Nos cursos 
de curta duração sobre conservação das madeiras, das pedras de cantaria, das pinturas 

parietais, dos estuques, o CECI também se vale dessas ferramentas, replicando uma 
prática dos antigos cursos por correspondência no Brasil, como faziam o Instituto 
Monitor e o Instituto Universal Brasileiro41. Sob demanda do aluno, são feitas remessas 

de miniaturas desmontáveis de componentes semelhantes as apresentadas no módulo 
presencial, além de kits contendo os insumos para experimentos diversos como traços 
de argamassas, testes de aferição quanto as qualidades da cal, do cimento e das areias, 
misturas e soluções de pinturas etc. Essa conduta é motivadora da recepção ativa dos 

conhecimentos oferecidos e provoca a interação de dúvidas e críticas constantes entre 
o aluno e o instrutor para construir novos entendimentos sobre os processos da 
conservação e do restauro. 

Embora existam diversos recursos didáticos para a harmonização das técnicas de 
ensino-aprendizagem, o uso de maquetes, pedagogicamente adequadas aos contextos, 
permite os alunos compreenderem com maior facilidade alguns conceitos, técnicas e 
procedimentos em relação a outros recursos como textos, preleções, exposição de 

vídeo-clips, slides. É uma antiga maneira simples de ensino através do “aprender com 
a experiência” ou do “aprender fazendo”. Essa técnica pedagógica faz os alunos 
participarem de experiências, encorajando-os às reflexões. O uso das maquetes e dos 
modelos nas instruções de um curso incentiva os alunos a produzirem maquetes e a 

realizarem testes durante alguns serviços especiais, onde residam dúvidas ou haja 
necessidade aferir e validar certos aspectos técnicos, comportamentos de 
funcionalidade ou procedimentos de execução junto aos operários quando no exercício 

da vida profissional.  

                                              
41 Os cursos técnicos oferecidos por essas instituições, e que eram sucesso durante a segunda metade do século 

passado como o de Rádio e TV, além do envio semanal pelos Correios das apostilas com os conteúdos teóricos, 
remetia, a cada trinta dias, kits que faziam parte de um rádio. Ao final do curso, o participante havia passado por 

vários testes de avaliação e demonstrado sucesso no funcionamento do seu rádio. Esses kits de montagem eram 

aguardados com ansiedade e as instruções minuciosas de montagem permitiam o êxito e o consequente desejo por 

mais conhecimentos para a conclusão exitosa do rádio. Testemunho do autor que fez este curso na adolescência e 
cujos conhecimentos adquiridos ainda são úteis. 
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Este autor, por experiência do uso das maquetes e dos modelos, observa a capacidade 

desse recurso em provocar interações com todos os envolvidos na aula, pois até mesmo 
os mais tímidos e inseguros pela ignorância do que está em discussão, são seduzidos 
e envolvidos nas dinâmicas geradas pelo aspecto da curiosidade que é inerente ao ser 

humano.  
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uma década de convívio em obras e serviços que ele realizava na 5ª DR/IPHAN 

(Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Fortaleza, Piauí e Maranhão).
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