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Resumo 

A estereotomia, no sentido em que é abordada neste projeto de pesquisa, tem como objetivo realizar 

um estudo da evolução da arte da estereotomia na História das Técnicas, da Arquitetura e das Artes no 

Brasil ou na América Portuguesa. Desta forma, abrange o estado da arte sobre o assunto, destacando: os 

principais autores, os códigos de posturas pertinentes, as vivências acadêmicas de profissionais, sobretudo, 

da área das Histórias das Arquiteturas e das Artes, de educadores em geral e conteúdos programáticos de 

disciplinas das Universidades no país.  

Ao optar pelo estudo da Estereotomia da pedra e da madeira durante o século XIX, a pesquisa 

identificou em procedimentos comparativos, diferenças arquitetônicas que se mostram muito sensíveis e 

palatáveis, tais como embasamentos, ombreiras, vergas e portadas que passaram a ser inteiros e maciços, o 

que sugere hoje, o início de uma “estandardização” ou pré-fabricação em série desses elementos. 

Acompanhando tais modificações, se vislumbra também o início da substituição de um saber estabelecido 

há muitos séculos. 

 

Introdução 

A técnica estereotômica foi amplamente utilizada na Arquitetura do Brasil entre os séculos XVI e 

XIX, tendo a pedra como principal elemento construtivo de igrejas, palácios, fortificações, mosteiros, 

pontes e tudo mais que deveria ser, além de arquitetura, duradoura. Com o desenvolvimento do concreto 

armado moderno, a Estereotomia foi relegada à desqualificação na virada do século XIX para o XX e 

passou a pertencer aos “saberes mortos”, uma vez que eles vão se substituindo e parecem sobreviver apenas 

em alguns livros publicados na Europa. 

Não se conhece, no Brasil, além da tese de doutoramento do orientador Dalton Almeida Raphael, 

estudo que associe, através de Técnicas de Expressão Gráfica, a Estereotomia Arquitetônica à História das 

Técnicas ou das Artes. Sendo assim, nossa pesquisa é um registro histórico de uma técnica, na direção 

de resgatar o olhar necessário para esse “modus faciendi” que o homem contemporâneo perdeu.  

Pretendemos, com o tema Estereotomia Arquitetônica, continuar a trazer à luz uma área do 

conhecimento humano que, sob a ótica da pesquisa, está situada na região fronteiriça entre três histórias: a 

própria História das Técnicas, a História das Artes e a História das Arquiteturas. Esta região comum é 

pouco conhecida, transformando o conhecimento acumulado pelos "mestres construtores” em áreas cada 

vez mais obscurecidas, como se fossem descartáveis. 

Conforme Dalton destaca (2009), o Dicionário da língua portuguesa de Aurélio B. Hollanda1 assim 

define Estereotomia: 1. Arte de dividir e cortar com rigor os materiais de construção.  

                                                           
1 HOLLANDA, Aurélio Buarque. Dicionário da Língua Portuguesa do Século XXI. Edição Eletrônica, Rio de 

Janeiro, 2000. 



Já para o dicionário Ilustrado de Arquitetura de Lima e Albernaz2, Estereotomia é a Técnica utilizada 

para dividir, cortar e ajustar com rigor determinados materiais, principalmente as pedras. É indispensável 

na construção de muros ou de paredes de cantaria. Envolve questões relativas à determinação do modo 

mais vantajoso de dividir um bloco em diversas peças e à determinação exata do perfil e dimensões das 

faces de cada peça, de modo a se ajustar perfeitamente umas às outras. Implica a necessidade de trabalhos 

gráficos. 

Como se verá no desenvolver dos trabalhos do projeto de pesquisa, a Estereotomia, palavra derivada 

do grego “stereos” (sólido) e “tomé” (corte), tem significados mais abrangentes que em sua etimologia. 

Preliminarmente, a Estereotomia planeja, examina e prevê com precisão a subdivisão do conjunto 

arquitetônico (o “todo-unitário”). Uma vez justapostos no local que lhes esteja destinado na edificação, 

cada parte deve corresponder, com resistência e estabilidade e deve restituir e constituir a forma integral, 

final da edificação planejada. Igualmente, ela planeja e determina os moldes, cimbres e fôrmas (em 

verdadeira grandeza) de cada uma das partes em que se dividiu a edificação, estabelecendo um “negativo 

formal”, bem como os melhores procedimentos de lavra e corte da pedra, da madeira ou até do ferro. Os 

cimbres serviam de moldes durante a construção de um arco ou de uma abóboda; eles permaneciam 

paralisados no mesmo lugar até que a estrutura de pedra estivesse consolidada e pudesse suportar a si 

mesma; eram provisórios.  

Em resumo: o todo arquitetônico pretendido se particiona planejadamente, para que sejam 

fisicamente lavradas ou esculpidas as partes, que agregadas venham a constituir no espaço e no tempo, a 

arquitetura. 

Seja como decorrente do espanhol “despiezar” ou ainda do francês “decouper”, esta partição ou 

fracionamento será designada pelo termo “decupar” nesse trabalho, sem outras preferências. A decupagem 

correta garante a estabilidade dos vãos, por isso é muito importante saibamos pensá-la e reconstituí-la 

adequadamente.  

Ao focalizar o procedimento técnico utilizado na Estereotomia Arquitetônica, a pesquisa levantará e 

tratará historiograficamente uma técnica milenar de construção, devidamente vislumbrada em diversas 

teorias da arquitetura, trazida e utilizada no Brasil por portugueses, holandeses, espanhóis e até mesmo por 

italianos, ingleses e alemães.  

Do italiano “archi-tectonica” deriva o termo arquitetônica, que tem por interpretação “archi” (arco) 

e “tectônica” (estruturação). A percepção do vocábulo em português remete ao entendimento como o 

“conjunto de princípios capazes de estabilizar um arco de pedras empilhadas, estruturadas”. A estruturação 

do arco é uma impagável herança cultural da civilização romana, cuja tecnologia de construir privilegia a 

humanidade com suas soluções em arquitetura desde a Roma antiga. 

                                                           
2 LIMA, Cecília Modesto e ALBERNAZ, Maria Paula. Dicionário Ilustrado de Arquitetura. Pro Editores, São 

Paulo, 1998. 



Começamos a estudar a Estereotomia por inúmeros tipos de arcos que, sob a ótica dos modelos 

estabelecidos (e outros que estabeleceriam), acabavam por gerar identidades estilísticas nas teorias da 

arquitetura. Estas identidades nada mais são do que modos do homem fazer e ver, jeitos de distinguir e 

identificar, maneiras de fabricar e construir arquiteturas.  

Não somente arcos, mas também abóbodas, cúpulas, escadarias, capialçados, entre outros elementos 

notáveis, só poderiam ter atingido tal esplendor e complexidade estereotômica se os seus autores 

possuíssem e observassem conhecimentos próprios da Geometria Descritiva, que só mais tarde seriam 

sistematizados por Gaspar Monge (1746-1818). 

Os mestres construtores usavam basicamente a experiência de outros antigos artesãos para projetar 

as edificações de pedra, o que envolvia alguns conhecimentos, hoje, associados à matemática, como as 

construções geométricas, também chamadas de Desenho Geométrico. Com o surgimento da geometria 

mongeana, o homem resolveu planejar antes de construir. Antes disso, nunca havia tido a capacidade de 

prever, medir e antecipar a arquitetura através de seu raciocínio espacial.  

Neste trabalho, utilizamos com frequência como linguagem gráfica e ferramenta de expressão, além 

do Desenho Geométrico, a quase tricentenária metodologia de representação, aliada dos arquitetos, 

engenheiros e designers: a Geometria Descritiva. Não esquecendo de que a aplicação das regras da 

geometria simples, se isoladas de outras considerações, por si só não seria garantia de êxito estrutural, nem 

mesmo nas origens de nossa arquitetura. 

Dentre os ilustres arquitetos e engenheiros que estudaram a Estereotomia, mesmo antes de Gaspard 

Monge, encontram-se: Phillipe La Hire (1640-1718), Amédée François Frézier (1682- 1773), Charles-F-A- 

Leroy (1780-1854) e Eugène Rouche (1832-1910). 

Não existem dúvidas de que a Estereotomia, associada às construções geométricas, foi um dos 

motivos pelos quais estes monumentos arquitetônicos (e outros, anteriores) tornaram-se estáveis e desta 

maneira foram remetidos através dos séculos aos dias de hoje, aos quais chegaram praticamente intactos.  

Ao final da Idade Média, as ousadas soluções da “archi-tectonica” chegaram então ao Novo Mundo, 

sobretudo através das colonizações portuguesa e espanhola. Aqui, a processologia da arquitetura gozou do 

“status” de conhecimento transplantado, adequável, adaptável. 

Em 1808, com o desembarque da família real portuguesa no Brasil, uma vez que a corte esteve então 

transposta, novas demandas e solicitações se impuseram, mudando os processos construtivos. De maneira 

lenta e paulatina, uma nova estética foi incorporada pela influência de Grandjean de Montigny, arquiteto da 

Missão Francesa de 1816.  

O advento dos estilos românticos impôs, então, transformações nos procedimentos estereotômicos. 

As pedras, que eram lavradas à maneira de uma tectônica desenvolvida em Roma (embora já aparecessem 

desde o antigo Egito) passaram a ser lavradas para atender maneirismos, tanto estruturais quanto plásticos, 

oriundos do classicismo; a aplicação do sistema de suportes verticais e traves horizontais fez com que os 



arcos, quando existissem, fossem predominantemente ornamentais. Os traçados dos Desenhos 

Geométricos, que antes ditavam a estabilidade, passaram então a ser elemento de composição, de tendência 

do estilo, de adorno, quase sempre perdendo a função estrutural. 

Ou seja, até início do século XIX, tínhamos construções de arcos em pedras que tinham por 

finalidade, a estabilidade. Depois, identificamos que elas passaram a ser inteiriças, sendo o Granito de 

Gnaiss (uma das principais pedras utilizadas no Brasil) lavrado em peças maiores e de formatos 

semelhantes, o que indicou o início de uma pré-fabricação em série, com aspectos estéticos e simbólicos, de 

qualidade puramente plástica.  

Nesse contexto, o estudo foi desmembrado e uma das vertentes foi redirecionada para o estudo de 

caso da antiga Academia Imperial de Belas Artes (AIBA), edifício demolido no século XX para dar lugar 

ao devastador “progresso”. Parte da fachada, construída em granito de gnaiss carioca, foi preservada e 

transladada para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro em 1940, sendo considerada como relíquia artística e 

arquitetônica do Neoclassicismo no Brasil. 

 

Objetivos do Projeto 

Pretendeu-se, com este projeto de pesquisa, alcançar os seguintes objetivos gerais: 

Despertar e desenvolver a percepção do “modus faciendi” da arte da arquitetura de pedra, trazida da 

Europa e edificada na América Portuguesa, sistematizada e operacionalizada com a decupagem planejada 

para a estabilidade arquitetônica e com o corte e a fábrica necessária para tais empreitadas. Gerar 

possibilidades de compreensão através da leitura do estilo de arquitetura enquanto resultado prático da 

interpretação das possibilidades dos sistemas construtivos em evolução. Considerar como recorte 

epistemológico considerado, o diferencial de tempo que está situado entre o final do século XVI e os 

trezentos anos subsequentes (o que, no estudo da Estereotomia, é um intervalo insignificante). Propiciar 

oportunidades metodológicas, seja com ensaios com modelos ou ainda com um tema específico, como no 

estudo de caso em andamento: a Academia Imperial de Belas Artes. Incentivar o surgimento de práticas 

inquiridoras e da experimentação. 

Como objetivos específicos, temos:  

a) desenvolver capacidades de compreensão das possibilidades de estabilidade arquitetônica, através da 

decupagem da pedra e da madeira, utilizados em larga escala na Europa e em menor escala nas Américas. 

b) desenvolver capacidades e habilidades para a transferência deste conhecimento nas aplicações oriundas 

da universidade. 

c) identificar novos procedimentos estereotômicos nas Américas Portuguesa e Espanhola e buscar a 

valorização enquanto patrimônio material, não só enquanto Arquitetura, mas sobretudo como conhecimento 

adquirido, desenvolvido e aplicado através dos tempos, em questões ligadas à Cultura e ao Conhecimento, 

desenvolvida nos traçados geométricos fundamentais ao rigor da aplicação em estabilidade. 



d) gerar mão de obra capaz de atuar na disciplina eletiva “Estereotomia: Arte e Arquitetura". 

e) demonstrar que Desenho Geométrico (e posteriormente a Geometria Descritiva) sempre esteve presente 

tanto em Escultura, quanto em Arquitetura, gerando possibilidades da exploração de novos partidos 

escultórico-arquitetônicos.  

f)  ampliar o interesse da comunidade acadêmica sobre a relevância da Estereotomia na História da Arte e 

das Arquiteturas, meios educacionais no cenário contemporâneo brasileiro. 

g) disponibilizar material sobre o tema para a comunidade acadêmica em meios tridimensionais-digitais, 

tridimensionais-físicos e impressos. 

h) contribuir para o crescimento da Escola de Belas Artes (EBA) e da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo (FAU-UFRJ) na área da Estereotomia Arquitetônica. 

i) publicar de artigos e/ou capítulos de livros especializados sobre o tema da pesquisa. 

j) participar em eventos técnico-científicos a fim de divulgar os resultados. 

 

Metodologia 

Para desenvolver esta vasta pesquisa, o grupo é composto, além da bolsista, por mais cinco 

graduandas pesquisadoras, que são voluntárias. Sendo estas: Laís dos Santos, Julia Lamoglia, Ellen 

Campos, Bruna Cimbra e Ana Luísa Mazzarelli. Para somar, ainda contamos com a colaboração dos 

técnicos Caroline Pezzin, bacharela em restauração e contratada do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), e Ismael Lito, professor de animação e de modelagem 3D em diversas 

universidades do Rio de Janeiro e pós-graduando na PUC-Rio. 

Desenvolvido em duas frentes, o grupo de pesquisas se subdivide então no estudo analítico da 

Estereotomia Arquitetônica e por outro lado, na pesquisa história, iconográfica e documental da antiga 

Academia Imperial de Belas Artes (AIBA). Estes foram os caminhos escolhidos oriundos do projeto de 

pesquisa inicial. Vale ressaltar que as fases desse estudo aconteceram de forma simultânea, dialogando e 

agregando conhecimentos, entre si. 

1. Na primeira fase, realizamos reuniões semanais para discussão e divisão de tarefas, na cafeteria 

situada no vestíbulo do Edifício Jorge Machado Moreira (JMM), já que não podíamos mais contar com 

espaço físico destinado anteriormente à pesquisa (sala 713), devido ao incêndio que vitimou o sétimo e o 

oitavo andares do prédio em pauta, em 2016. A falta de um ambiente específico dificultou e prejudicou 

muito nossa produção, já que apresentamos resultados físicos (volumétricos) que não podiam ser 

adequadamente acondicionados, na época. 

Com o foco na Estereotomia Arquitetônica, foi realizado o levantamento do referencial bibliográfico 

e os ensaios com modelos, a fim de desenvolver nossas percepções e incentivar novas práticas e 

experimentações. 



Consideramos que era importante eleger um conjunto de obras de arquitetura estereotômica que se 

enquadrassem no período temporal estabelecido pela pesquisa, como, por exemplo, as fortalezas militares 

de San Miguel e Santa Teresa (hoje no Uruguai), o Mosteiro de São Bento e a Igreja da Imperial Irmandade 

de Nossa Senhora da Glória do Outeiro do Rio de Janeiro, o Castelo da Torre de Garcia d’Ávila da Bahia, 

as muitas ermidas de Minas Gerais e as Missões Jesuíticas do Sul, entre outros. 

Destes todos, selecionamos alguns tipos de arcos arquitetônicos neles presentes, que representavam 

casos de complexidade geométrica na estereotomia para analisar e “reconstituir”: arcos abatidos, aviajados, 

plenos e “arcos retos”.  

Os materiais utilizados nessa fase foram doados pelos próprios pesquisadores, tais como lapiseiras, 

esquadros, compassos, folhas de papel apropriado, colas, entre outros. Além disso, um grande diferencial 

de investimento foi o ensaio utilizando impressão em 3D e vídeos de determinação do empilhamento dos 

blocos de pedras, desde o cimbre até a forma acabada de cada arco (com auxílio de software de modelação 

3D), com a colaboração do técnico Ismael Lito e todos os custos arcados pelo orientador da pesquisa, Prof. 

Dalton. 

O ensaio destes arcos estabelecidos foi feito com o levantamento gráfico geométrico da estereotomia 

da pedra, de acordo com o processo de pensamento projetual em estereotomia, que é:  

Em primeiro lugar, o fracionamento mental do conjunto dos arcos; 

Em segundo lugar, a representação das verdadeiras grandezas. Para isso, recorremos a várias 

metodologias auxiliares empregues na Geometria Descritiva e nas Perspectivas, tais como as rotações, os 

rebatimentos e as planificações de sólidos, determinando previamente as formas e as dimensões dos blocos 

das pedras, para possibilitar a visão e a compreensão de determinadas volumetrias possíveis nos sistemas 

de estabilidade.  

 

Imagem 1 – Exemplo de traçados geométricos, executados à mão da decupagem em número ímpar de partes iguais. 



E, por último, a escolha de materiais e regras de tratamentos associadas às formas estabelecidas no 

fracionamento. Para nosso ensaio da estabilidade das Arquiteturas de Pedra, escolhemos por construir, 

numa primeira tentativa, em madeira e depois em plástico, utilizando o recurso contemporâneo da 

impressão em “3D”. Para cada um dos arcos, foi construído seu respectivo cimbre utilizando papel paraná, 

varetas de madeira, estilete e cola. 

 

Imagem 2 – Modelo de arco ensaiado, impresso em 3D.   

O supracitado é aplicação do conhecimento que o aluno pesquisador adquire no transcorrer da 

pesquisa, que volto a enfatizar, pressupõe um domínio da Geometria Descritiva. Para reforçar esse 

aprendizado, foi criada a disciplina eletiva “Estereotomia: Arte e Arquitetura".  

 

2. Na segunda fase da pesquisa, para o estudo da antiga Academia Imperial de Belas Artes (AIBA), 

foi essencial a realização das pesquisas de campo no que consideramos fontes primárias de pesquisa, 

visuais e escritas, desenvolvidas junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

ao Arquivo Nacional (AN), a Museus e também ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ). 

Procedemos com a visita técnica ao JBRJ para análise da Estereotomia e levantamento do Portal da 

AIBA, utilizando fita métrica, trenas (manual e à laser) e a fotografia como registro auxiliar. Depois deste 

levantamento, começamos a realizar a reconstituição virtual dessa estrutura, não só do Portal, mas de toda a 

fachada da AIBA, com auxílio do AutoCAD, software de representação das formas, que é utilizado sempre 

que se mostra auxiliar necessário. 

Em seguida, procedemos ao levantamento de plantas arquitetônicas, estatutos, periódicos e de 

grande parte dos demais registros históricos a respeito dos projetos para a Academia Imperial de Belas 

Artes. A colaboração da restauradora Caroline Pezzin do IPHAN, para a pesquisa, foi de grande valia; 

também colaboraram muito com nossa pesquisa, o Arquivo Nacional do Brasil, que cedeu acesso às cópias 

digitais (requisição n° 7874/2018) e físicas de seu acervo e o Museu Dom João VI, que guarda desenhos e 

aquarelas em papel sobreviventes que são extremamente incomuns e aparecem nos documentos oficiais, às 



vezes, sem identificações de autoria. Os diversos documentos encontrados nestas fontes foram 

fotografados, um a um, digitalizados e compilados em arquivo único usado como base para as análises.  

Como se pode deduzir, os estudos pormenorizados e detalhados de todos os documentos escritos que 

chegaram até os dias atuais, associados ao exame dos poucos registros desenhados sobreviventes do 

período, são essenciais e contam com a dedicação das graduandas cadastradas nesta pesquisa com a 

orientação do pesquisador. A produção em textos, editorial ou manuscrita, originais da época precisa ser 

analisada com critérios rigorosos. Suas páginas apresentam informações valiosas sobre os levantamentos, 

catalogação e propostas modernizadoras das técnicas construtivas e escolhas formais de seu tempo, e não se 

esgotam de desdobramentos para nossa pesquisa.  

Procuramos também reconhecer as semelhanças e as diferenças entre a Estereotomia Arquitetônica e 

a Academia Imperial de Belas Artes, ou detectar traçados originais, fruto da criatividade e conhecimento 

cientifico do arquiteto/mestre artesão. 

Assim, os três procedimentos metodológicos (épuras, perspectivas e software) convergem às 

Histórias das Técnicas, da Arquitetura e das Artes, através da Estereotomia Arquitetônica, para auxiliar o 

entendimento sobre este conteúdo teórico e técnico e proporcionar a compreensão das habilidades geradas 

pela ciência implícita e pela experimentação, das quais se ocuparam os patronos da nossa Arquitetura, hoje 

vista como patrimônio nacional. 

 

Resultados Obtidos  

As simples percepções da arquitetura de pedra, da arte das lavras, geométrica ou figurativa, enquanto 

elementos de sustentação da edificação, já seriam resultados didáticos satisfatórios, todavia restritos. O 

saber implícito envolvido na sustentação merece amplo registro de suas ocorrências e manifestações no 

Novo Mundo. 

No Brasil, assim como em qualquer lugar do mundo, muitas vezes nos deparamos com a falta de 

documentação de cunho projetual, geralmente extraviada ou pior, danificada pelas costumeiras pragas que 

assolam este tipo de material. A escassez documental é normal até os primórdios do século XX, sobretudo 

no que tange às questões da processologia da construção. Sendo assim, a descoberta, a catalogação e o 

construção do acervo com alguns destes documentos originais foram de suma importância para o 

embasamento teórico da pesquisa. Ao examiná-los, observamos que passamos a valorizar a história das 

culturas ao realizarmos pesquisas nessa área. 

Pela leitura dos documentos foi possível compreendermos como se dava a formação da Academia 

Imperial de Belas Artes, o que foi altamente esclarecedor, pois esses continham a carga histórica dos 

problemas filosóficos, religiosos e políticos vivenciados desde a “traça” da AIBA, ou seja, desde a 

negociação da vinda da Missão Artística Francesa, até sua transformação em Escola Nacional de Belas 

Artes, com a República, entre outras curiosidades até então desconhecidas por estudiosos e profissionais da 



área. Percebe-se que este é um assunto estudado, mas não esgotado, já que possui diversas vertentes dentro 

das Histórias das Técnicas, das Artes e das Arquiteturas. 

No que diz respeito aos processos construtivos, mostramos que, embora as vezes de forma empírica, 

os mestres construtores eram altamente especializados, com conhecimentos práticos de geometria e com 

um grande desenvolvimento de visualização espacial. Fato é que só com completo domínio das técnicas e 

das operações geométricas relativas a estereotomia da pedra foi possível alcançar o resultado que podemos 

testemunhar durante essa pesquisa e, por exemplo, em edifícios com quase mil anos ou mais, tão estáveis 

que chegaram quase intactos aos dias de hoje.  

A pesquisa contempla então, através da Geometria Descritiva, do Desenho Geométrico, dos registros 

fotográficos e das mídias digitais, os monumentos representativos da Arquitetura no Brasil, testemunhos do 

desenvolvimento que aqui atingiram Conhecimento, Ciência e Técnica para solver as questões da 

edificação. Analisa também o “modus faciendi” implícito no pensar específico e necessário da 

Estereotomia, o desenvolvimento a que se pode chegar por intermédio do empilhamento dos blocos de 

pedra, incluindo-se aí o desenho particular destes blocos. Além dos diversos registros de traduções de 

documentos do período, do acervo eletrônico de levantamentos realizados em fontes primárias e das 

representações gráficas manual e digital. 

Permeia todo o desenvolvimento do trabalho, a vontade sempre presente de demonstrar ao homem 

contemporâneo que o povo brasileiro se ressente da falta de memória em relação aos nossos bens culturais. 

Somos possuidores de meios para buscar e recompor não só a nossa verdadeira História, mas também a 

História das Artes, da Arquitetura, das Técnicas, das Ciências. 

É importante lembrar que este grupo de pesquisa, devidamente registrado no CNPq, não conta com 

uma sala ambiente. Reúne-se na cafeteria do edifício JMM, ou em uma sala de aula, nas lacunas 

encontradas. Não tem recurso algum além de tão somente uma bolsa de estudos. A permanência na UFRJ 

para o andamento dos trabalhos da pesquisa é um elemento dificultador extremado, pela falta de condições 

ambientes e materiais. Apesar disso, seguimos na produção de nosso acervo teórico e prático destes 

saberes.  

 

Conclusões  

Compreender os sistemas de produção dessa técnica milenar de construção é o primeiro caminho 

para propor estudos de preservação e restauro dos saberes estereotômicos. O conhecimento dos dados aqui 

apresentados é fundamental para alcançar um dos principais objetivos desse trabalho: que o homem 

contemporâneo consiga perceber a importância desse método construtivo, além de enxergar na obra em 

pedra acabada o resultado de uma sequência de ações e ferramentas ligadas a saberes e práticas próprias de 

sua cultura, colocando-os fora do campo de esquecimento. 

A área da História das Técnicas voltada para a análise da Arquitetura Brasileira propõe uma 

epistemologia das arquiteturas no país que possa sistematizar suas relações, estabelecer seus vínculos e 

sobretudo, encaminhar a avaliação de seus resultados. Desta maneira, a compreensão de todas as nuances 



implícitas nas particularidades das técnicas utilizadas na Arquitetura no Brasil, torna-se fundamental para 

proporcionar àqueles que a amam e que buscam decifrá-la, uma visão mais completa dos nossos êxitos 

passados e presentes. 

Por isso, esta pesquisa não esgota o assunto do projeto tradicional das estruturas de pedra 

estereotomicamente tratadas e trabalhadas na História das Técnicas, no Brasil ou na América Portuguesa. A 

historicidade implícita ao assunto sempre remeterá a novas considerações que exigirão não só novas 

pesquisas, mas também novas épuras, novas perspectivas e novas visualizações. 

Sendo assim, os alunos pesquisadores deverão participar da pesquisa de campo, no Rio de Janeiro, 

em Niterói e no estado de Minas Gerais, promovendo o levantamento das arquiteturas dos séculos XVII, 

XVIII e XIX, para fazer a identificação dos modelos estereotômicos aplicados, e somar resultados aos 

modelos já ensaiados nos últimos dois anos, que se encontram em nossos arquivos.  

Para o futuro, o trabalho do grupo de pesquisa impõe uma nova etapa: um dos projetos da AIBA 

deve ser realizado, o que parece mais viável para refletir o espírito Neoclássico que durou desde a chegada 

da Família Real (1808) até a Escola Nacional Eclética de Belas Artes (1908). Ou seja, o estudo da 

existência e da aplicação desta geometria na arquitetura no Brasil está por ser ainda mais aprofundado. 

Existem muitos documentos que ainda deverão ser inventariados e analisados. 

Através do orientador e dos integrantes do grupo, a pesquisa está lutando muito para também obter 

recursos externos para a aquisição de uma impressora 3D, com a qual possa promover seus modelos de 

ensaios de estabilidade de Arquiteturas de Pedra, cerne de nosso trabalho. 

A exemplo do ocorrido em 2019, quando este grupo de pesquisa apresentou, com recursos próprios, 

em nome da UFRJ (na própria semana da SIAc), seu trabalho em uma Jornada Internacional (Argentina), o 

"time" vem se preparando para outras amostragens internacionais, em 2021 e para isso já conta com 

colaboradores na Argentina, no México, nos U.S.A. e na Espanha. 

Sem dúvida, a realização de estudos deste tipo será um importante marco da História das Técnicas 

aplicadas na Arquitetura no Brasil que levarão ao maior conhecimento e a uma melhor compreensão da 

forma de edificar e das obras dos antigos construtores.  
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Relatório de Atividades Externas 

- 11/10/2018 – primeira visita técnica ao Museu Dom João VI. 

- 05/11/2018 – primeira visita técnica ao Arquivo Nacional. 

- 12/11/2018 – retorno ao Arquivo Nacional. 

- 12/12/2018 – trabalho em campo no Jardim Botânico do Rio de Janeiro.  

- 19/03/2019 – retorno ao Arquivo Nacional. 

- 30/08/2019 – retorno ao Museu Dom João VI. 

- 02/09/2019 – primeira visita técnica ao IPHAN. 

- 06/09/2019 – retorno ao IPHAN. 

- 03/10/2019 – apresentação da pesquisa para a decania e a direção da EBA. 

- 22/10/2019 - apresentação das duas vertentes da pesquisa na XIV Jornada “Técnicas de Restauración y 

Conservación del Patrimonio”. Atividade organizada pelo Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario 

para la Investigación Tecnológica (LEMIT), em La Plata – Argentina. 

Trabalho 1: “Estereotomía Arquitectónica”; 

Trabalho 2: “La reconstitución estereotómica de la Academia Imperial de Bellas Artes en Río de 

Janeiro - un estudio de caso de las transformaciones constructivas impuestas por la Arquitectura Neoclásica 

en Río de Janeiro”.  

 

Imagem 4 - Certificado auferido pela bolsista. 

 

 
- 25/10/2019 – apresentação da pesquisa na 10ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ/ SIAc. 

- 22/11/2019 – presença no lançamento do catálogo “EBA 200 anos”, da Professora Ângela Ancora da Luz. 

 



Avaliação pelo Bolsista 

A crescente disseminação da ciência e do conhecimento nos últimos anos tornou muito restrito e 

impraticável o ensino tradicional nas Universidades, baseado exclusivamente na transmissão oral de 

informação. Nesse contexto, a iniciação científica incentiva ao aluno uma formação de constante e contínua 

busca, dele próprio, de conhecimentos e de saber utilizá-los dentro e para além dos muros da Universidade. 

A partir dessa perspectiva, considero minha participação na pesquisa, desde o meu 4° (quarto) 

período no curso de licenciatura em Educação Artística, como um grande instrumento para minha formação 

pessoal, acadêmica e profissional. Através dela, aprendo a buscar um conhecimento específico da minha 

área de pesquisa, formular e enfrentar problemas, coletar e analisar dados e, por fim, tirar conclusões. Isso 

me prepara não restritamente para a Academia, mas também para a vida.  

A pesquisa “Estereotomia Arquitetônica” tem sido meu início profundo no universo acadêmico e me 

estimula a pensar minha trajetória nessa carreira, como os próximos passos para mestrado e doutorado, por 

exemplo. Fato é que desejo continuar o tema desta pesquisa nas minhas próximas produções, não só pela 

familiaridade construída com o assunto, mas por ter despertado em mim uma paixão por ele, por sua 

manutenção, preservação e por seu ensino, de caráter pedagógico, prático e cultural. Algo que, atualmente, 

ainda não acontece dentro das salas de aula que frequento. 

Considero importante ressaltar os três pilares da Universidade, que são: ensino, pesquisa e extensão. 

O ensino através da pesquisa gera novos conhecimentos; já a extensão estabelece uma relação entre esses 

conhecimentos produzidos na Universidade e a Sociedade. Ou seja, é a troca de conhecimento. Sendo 

assim, não tenho interesse de produzir conhecimento para que este morra comigo. Minha vontade é 

devolver o ensino que tenho recebido e produzido nesta pesquisa. Quero poder intervir nos processos da 

nossa sociedade e da comunidade acadêmica com a minha educação. E, como graduanda de licenciatura, 

quero inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo e além. 

Pesquisar, no Brasil, não tem sido uma tarefa fácil. Apesar de ser um país com vocação para 

pesquisa em diversas áreas, ainda vemos a pesquisa científica sofrer com o sucateamento dado pela falta de 

recursos seguidos de cortes orçamentários, além da imensa falta da valorização do que de positivo a ciência 

pode oferecer para o país e para os seus cidadãos. Apesar disso, pela experiência do grupo de pesquisa do 

qual faço parte, tenho aprendido que ser pesquisadora no Brasil significa ser persistente e lutar, resistindo a 

essas dificuldades e, inclusive, conseguindo resultados importantes para a Universidade, para a Sociedade e 

para a vida.  

 


