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RESUMO 
A comunicação  Arquitetura com técnicas construtivas tradicionais, na Fundação Casa de 
Rui Barbosa: Apontamentos foi escrita a partir do corpo teórico produzido por pesquisadores 
da instituição, ampliado por outras referências: caracterizou o bairro de Botafogo no período 
de construção da casa; distinguiu materiais utilizados em fundações, alvenarias externas, 
painéis divisórios, pisos e telhados; ressaltou a utilização do barro em argamassa de parede 
estrutural; e existência de pedra argamassada em camada profunda em tanque, no setor de 
serviço, visível por uma janela de prospecção. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Casa de Rui Barbosa; sobrado senhorial colonial; arquitetura da terra; alvenaria de barro e 
pedra; pedra e barro em casa senhorial colonial.     
 
 
ABSTRACT 
The communication architecture with traditional construction techniques, the House of Rui 
Barbosa Foundation: Notes was written from the theoretical body produced by researchers at 
the institution, augmented by other references: characterized the Botafogo neighborhood in 
the house construction period; distinguished materials used in: foundations, external walls, 
partition panels, floors and roofs; emphasized the use of clay in structural wall and the 
existence of mortared stone in deep layer of a tank in the service sector, visible for a 
prospecting window. 
 
KEYWORDS 
Casa de Rui Barbosa; colonial manor townhouse; stone and clay colonial manor house; 
earth architecture; brick clay and stone; stone and clay colonial manor house. 
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Inicial 

Constitui nosso objetivo indicar variantes da arquitetura com uso de técnicas 

construtivas tradicionais no conjunto arquitetônico da Fundação Casa de Rui 

Barbosa, tombada desde 1938.                               

Esta comunicação insere-se em Projeto de Pesquisa Ambiente construído, 

arquitetura e arte, módulo 1: Arquitetura da terra em casas-museu de Botafogo, o 

qual visa obter indicações   sobre remanescente uso da arquitetura da terra em três 

casas museus, instaladas em edificações residenciais do século XIX, no bairro de 

Botafogo. 

A arquitetura com uso da terra crua em técnicas de construção tradicional no Rio de 

Janeiro é pouco estudada. Ela é de interesse para a preservação de edificações 

tradicionais, bem como para o estudo de soluções contemporâneas de ambientes 

sustentáveis. O aprofundamento de conhecimento neste campo evita as soluções 

inapropriadas, no que se refere à recomposição de materiais em edifícios históricos  

Este projeto de pesquisa é fruto do diálogo entre a Pós-graduação e a Graduação na 

Universidade Santa Úrsula, USU, Rio de Janeiro. O estudo de residências históricas 

sustentáveis vem ao encontro da Linha de Pesquisa de Ambientes Acessíveis do  

Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho para a Qualidade do Ambiente 

Construído MPGTQAC e do Projeto Pedagógico do curso de Arquitetura da USU, o 

qual dedica um atelier ao desenvolvimento de soluções experimentais em 

arquitetura da terra. Ao reunir a História da Arte ao Canteiro Experimental, áreas de 

atuação dos autores desta comunicação, vislumbramos a possibilidade de exercício 

teórico e prático aplicado que possa, de um lado, preservar a integridade de 

construções históricas, e de outro, lançar mão de uma tecnologia vernacular para 

construções sustentáveis na contemporaneidade.. 

Nesta comunicação nos ateremos ao estudo do conjunto edificado da Fundação 

Casa de Rui Barbosa. 

Tomamos como ponto inicial desta reflexão algumas referências da produção teórica 

escrita e iconográfica disponibilizada em artigos científicos  de pesquisadores da 
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instituição, compartilhada em periódicos e anais de eventos científicos, além de 

textos indicados no portal da Fundação Casa de Rui Barbosa. Consideramos 

também a página interna dedicada ao Plano de Conservação Preventiva: 

Preservação Arquitetônica a qual apresenta literatura sobre diferentes etapas de 

projeto e de execução de obra. 

Apresentamos uma colagem de referências  partindo deste corpo teórico, 

eventualmente ampliada  com outras contribuições.  

Pontuar a presença da arquitetura com uso de técnicas construtivas tradicionais no 

conjunto arquitetônico da Fundação  Casa de Rui Barbosa nos demandou uma 

aproximação com  fachadas, telhados, muros e paredes  desta  originária edificação 

unifamiliar oitocentista,  localizada  no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, entre 

1849 e 1850, período atribuído para sua construção na referida literatura. 

Realizamos também uma breve exploração de situações arquitetônicas no bairro de 

Botafogo, Rio de Janeiro em meados do séc XIX.   

De início desejávamos identificar possíveis usos da arquitetura de terra crua  no 

conjunto edificado da Fundação Casa de Rui Barbosa. No decorrer da reflexão, no 

entanto,  vimos ser necessário compor um cenário no qual a terra está irmanada 

com a pedra e com a madeira no processo construtivo.  

Empregamos para o fim desta reflexão, a expressão  técnicas construtivas 

tradicionais para aquelas que fazem uso de estratégias construtivas anteriores ao 

advento do cimento Portland (1824) e, consequentemente, do concreto (betão).  

Em que pese a adoção do cimento Portland na Inglaterra em 1824, no Brasil esta 

técnica construtiva depois de iniciativas esparsas, iniciadas em 1888, só foi se 

efetivar  em São Paulo, com  a construção da fábrica da Companhia Brasileira de 

Cimento Portland, em 1924 e com a chegada ao mercado da primeira tonelada de 

cimento em 1926 (Associação Brasileira de Cimento Portland, 2009).    

O bairro de Botafogo e a casa de Rui Barbosa 
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O bairro de Botafogo surgido do desmembramento de quintas e  antigas chácaras, 

assistiu à evolução do  modo de morar senhorial  no Rio de Janeiro no século XIX,  

espelhado na arquitetura de  casas. 

Referências sobre a origem da Casa de Rui Barbosa são exemplares. A   quinta de 

S. Clemente, existente desde antes de 1800, deu origem às terras  pertencentes ao 

oleiro José Luís Mota, e depois à chácara do Conselheiro Figueiredo [1804], 

segundo a indicação de Restier Gonçalves (2004, p. 60).  

O terreno  onde está situada a casa [Rui Barbosa]  tinha frente na praia de Botafogo, 

entre a atual rua S. Clemente, e o riacho Banana Podre, que desaguava onde hoje 

está o Colégio da Imaculada da Conceição, e os seus fundos chegavam às 

vertentes da serra (Casa de Rui  Barbosa, s/d ). 

O “uso doméstico [foi] implantado na antiga chácara, em 1849, pelo comerciante  

tripeiro  Bernardo Casimiro de Freitas, Barão da Lagoa” (Encontro Luso-Brasileiro de 

Museus Casas, 2010,  p. 8). O comerciante, natural do Porto, construiu a casa e 

agregou uma pérgula ao jardim em “área posterior da propriedade, semelhante  às 

existentes do norte de Portugal” (Casa de Rui  Barbosa, s/d). 

Um  jardim romântico inglês, característico de meados do século XIX,  foi  criado  na 

década de 1870  no local, pelo comendador  Albino de Oliveira Guimarães, ao 

adquirir a propriedade. Posteriormente o comendador o vendeu ao inglês John 

Roscoe Allen, que o revendeu a Rui Barbosa em 1893 (Casa de  Rui Barbosa s/d).  

A história do local onde está situada a Casa de Rui Barbosa em Botafogo  explica o 

porquê de algumas casas do bairro acolherem: traços de práticas arquitetônicas 

vernaculares coloniais, que antecederam à vinda da corte portuguesa ao Brasil; a 

forma neoclássica construída ou acrescida à colonial, instituída progressivamente, 

depois da chegada de arquitetos imigrantes franceses detentores de formação 

consistente, a partir da criação da Academia Imperial  de Belas Artes, à exemplo de 

sua sede,  em Projeto de Grandjean de Montigny, iniciado em 1823 e concluído em 

1826 (Pereira, 2008, p. 61); e  as expressões ecléticas companheiras do surgimento 

de prédios edificados  durante e a partir da reforma Pereira Passos entre 1902 e 

1906, no centro da cidade do Rio de Janeiro mas muitas vezes anteriores a este 
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período, como em situações arquitetônicas de origem inglesa, chegadas a nós, 

algumas delas possivelmente, vindas de Portugal, a partir de meados do século XIX, 

pela mão de comerciantes portugueses. Todas estas influências se fizeram sentir no 

bairro de Botafogo.  Individualizadas ou combinadas.   

Práticas arquitetônicas presentes na formação de engenheiros arquitetos militares, 

construtores dos  complexos arquitetônicos das fortificações e igrejas coloniais, 

aliadas às práticas vernaculares utilizadas por colonos e  advindas da construção de 

casas em Portugal migraram  gradualmente para residências unifamiliares no 

período colonial. Em alguns casos, possivelmente combinaram-se com as práticas 

de construção de habitações indígenas e de escravos, como as registradas por 

exemplo por Debret, em Chefe Gaicuru  (Debret, 1978, p. 83) e por Rugendas, em 

Habitação de Negros,  em situações nas quais foi adotada a  cobertura vegetal. 

Estas práticas se mantiveram durante o início século XIX no Brasil. 

Como atesta Telles: 

Foi lento o progresso da construção civil no Brasil, no decorrer do 
século (XIX); durante ainda muito tempo a maioria das construções 
continuava a ser feita pelos mesmos padrões e mesmas técnicas 
empregadas no tempo colonial, isto é, estruturas de alvenaria de 
pedras ligadas com argamassa de cal, ou taipa, nas suas diversas 
variantes. (TELLES, 1987, p. 125) 

Se esta afirmativa for extensível ao bairro de Botafogo no Rio de Janeiro, o uso da 

terra combinada com a pedra e a madeira provavelmente se manteve nas 

construções de casas durante o século XIX. A pedra combinada com a cal pode ter 

sido utilizada em soluções estruturais, bem como a madeira combinada com a terra 

e a areia, para o reboco ou em paredes não estruturais.  

Restier Gonçalves atesta, no Capítulo dedicado ao bairro de Botafogo: “As terras do 

oleiro Mota   em várzea, com lugares arenosos e terrenos de argila, eram ótimas 

para qualquer cultura” (2004, p.60). Possivelmente em fins do século XVIII, a argila, 

matéria prima necessária para alimentar  a olaria  de Mota, estava disponível em 

suas terras. 
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Restier Gonçalves atesta ainda ter o oleiro Antão Gomes, por volta de 1787,   

ocupado “a várzea ou areal da praia Vermelha e também o Outeiro do fim da praia 

de Botafogo”. O oleiro ali “levantou casa de morada coberta de telha, olaria, senzala, 

casas de sapé para colonos e outras benfeitorias” (GONÇALVES, 2004, p. 61). 

Argila e areia provavelmente alimentaram a olaria de Antão Gomes e podem ter 

possibilitado a construção das casas de sapé.  

O uso do sapé, uma das designações do pau-a-pique, técnica de terra crua,  na vida 

rural carioca em Botafogo, em fins do século XVIII possivelmente aproxima o Rio de 

Janeiro de São Paulo.  

Sobre a arquitetura paulista de taipa, ainda outra designação para o pau-a-pique, 

Saia assim se pronuncia: “É, sobretudo, na aliança das paredes de taipa com o 

telhado de quatro águas que reside a característica mais firme desta arquitetura” 

(SAIA, 1995, p. 111).  

O uso de casas de sapé pelo Oleiro Mota possivelmente não foi único na vida rural 

das chácaras de Botafogo no início do século XIX. 

A sabida inexistência do cimento nesta época, no Brasil, terá provavelmente 

permitido se lançar mão em construções com uso da pedra, de argamassas a base 

de cal, barro e areia. Possivelmente a disponibilidade do barro nesta região do Rio 

de Janeiro rural de meados do séc. XIX,  tenha-se oferecido como facilidade para o 

uso de argamassa de barro, quer para agregar pedras; quer para compor a mistura 

de reboco de paredes auto-portantes, em construções fazendo uso de pedra. 

Características gerais das técnicas construtivas tradicionais no conjunto 

arquitetônico do Museu Casa de Rui Barbosa  

A partir da transparência das ações governamentais e do compartilhamento com a 

comunidade acadêmica do andamento de pesquisas e trabalho de campo pioneiro, 

da Fundação Casa de Rui Barbosa em  restauração e conservação preventiva, 

alcançamos textos descritivos e imagens. Esta documentação, de inestimável 

interesse para pesquisadores,  disponibilizou  em detalhe o passo a passo dos 
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procedimentos adotados, com descrição, desenho, planta, foto e vídeo de fontes 

primárias relativas ao processo de restauro e conservação preventiva. 

Destas referências consideramos de interesse, no momento, as que nos apresentam 

indícios de  técnicas construtivas coloniais tradicionais no conjunto arquitetônico do 

Museu Casa de Rui Barbosa, especialmente as alvenarias com pedra e barro. 

Partimos de algumas referências escritas, para alcançarmos referências visuais. 

Escolhemos trechos escritos significativos e, quando possível, imagens  indicadoras 

de técnicas construtivas tradicionais.  

A seguir nos restringiremos a colocar lado a lado, quando possível, texto descritivo e 

referência  visual sobre o trabalho de conservação e restauração, para tentar dar a 

ver situações estruturais da construção. 

A arquiteta e pesquisadora Claudia S. Rodrigues de Carvalho (CARVALHO) 

coordenadora do Plano de Conservação Preventiva do Museu Casa de Rui Barbosa 

publicou vários trabalhos técnicos e artigos sobre o processo de restauro e 

conservação da casa que referem a  técnicas construtivas tradicionais.   

A seguir criamos um  texto com colagem de referências a técnicas construtivas   
tradicionais coloniais,   disponibilizadas por Carvalho. A redundância das referências 
é proposital, a fim de manter a integridade dos textos: 

1. 
São ‘muito fragmentadas e difusas, as informações conhecidas sobre a 
concepção e construção da Casa [de Rui Barbosa], o que deixa grandes 
incertezas sobre as características construtivas originais da mesma’. 
(CARVALHO, jun. 2012, p. 241)  
 
2. 
A construção que serviu de residência a Rui Barbosa, com sobrado e porão 
parcial, tem corpo principal com planta em forma de “U”, articulada ao corpo 
lateral recuado, voltado para o jardim. O corpo principal eleva-se sobre 
porão característico da tipologia “casa com porão alto”, o qual exercia a 
função de espaço-tampão, protegendo a edificação da umidade 
ascendente, dos insetos e roedores. 
 
[...] 
 
A edificação apoia-se em fundações diretas, de pedra, e as alvenarias 
externas em pedra e cal são auto-portantes. A estrutura de pisos e telhados 
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é de madeira, e os painéis divisórios internos têm estrutura de madeira 
revestida de estuque. (CARVALHO, set. 2012, p. 13) 
 
3. 
O sistema construtivo apresenta soluções da arquitetura tradicional 
brasileira, entre elas paredes externas portantes, em alvenarias mistas de 
tijolos e pedras, paredes divisórias internas em tabiques estucados, 
estrutura de pisos, forros e telhado em madeira, e cobertura em telhas 
cerâmicas do tipo francesas. (CARVALHO, mar. 2012, p. 1)  

 

A partir das citações  identificamos  na literatura as técnicas construtivas tradicionais: 

fundações diretas, de pedra; alvenarias externas mistas de tijolo, pedra e cal auto-

portantes; estrutura de pisos e telhados  de madeira; painéis divisórios internos com 

estrutura de madeira, em tabique, revestida de estuque. 

Desejamos nos concentrar em dois casos de arquitetura mineral: alvenaria externa 

mistas de pedra, barro, e cal auto-portante; e alvenaria de uso doméstico em tanque. 

A literatura pesquisada nos forneceu elementos que merecem ser compartilhados. 

Alvenaria externa mista  de pedra, barro e cal auto-portante  

Carvalho dá notícia de intervenção em local danificado. Confrontando diversas 

fontes, concluímos ser a fachada oeste.   

 

Fig. 1 – Fachada oeste 
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A partir dos dados pesquisados, depreendemos que os danos reparados   

localizavam-se na região externa, acima da janela inferior extrema esquerda (no 

porão) da fachada oeste.  

 

Fig. 2 – Foto da fachada oeste 

A primeira etapa executada foi a remoção das camadas de cimento e 
argamassa do local danificado. Com o auxílio de uma serra circular, 
foi removido o revestimento em placas. Foi possível perceber como o 
revestimento está solto do suporte e como suas características 
físicas impediam que a parede “respirasse”. 

Foi possível identificar 3 camadas distintas de argamassa, a primeira 
camada, que seria o chapisco externo de cimento, em seguida uma 
camada de reboco de cimento, a terceira camada já apresentava um 
resquício de barro proveniente provavelmente da argamassa anterior 
e por fim a alvenaria de pedra. Era visualmente claro que a umidade 
estava presa dentro desta alvenaria já que, em algumas áreas, o 
barro estava bastante úmido. (Carvalho, s.d.) 
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Fig. 3 – Prospecção em área danificada 

Como o objetivo desta intervenção era recompor a fachada, creio não ter havido 

ação de prospecção em profundidade, a respeito da constituição interior da alvenaria 

estrutural auto-portante naquele momento. A imagem estudada dá a ver aspectos de 

prospecção limitados à argamassa de acabamento externo. 

Tanque e janela de prospecção próximo à antiga cavalariça 

A antiga Cavalariça e adjacências integrava o setor de serviços da casa de Rui 

Barbosa:  

Os serviços ficam no bloco dos fundos, e compõe-se de uma copa 
contígua à sala de almoço, um banheiro secundário, o quarto da 
babá e a cozinha. Independentes dos dois corpos da casa existem 
telheiros, banheiros, cocheira, cavalariça e galinheiro. (site A Casa 
Senhorial, s.d.) 
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Fig. 4 – Fachada da antiga cavalariça e adjacências 

O projeto de restauro da antiga cavalariça foi empreendido entre 2007 e 2008, 

depois de se terem efetivado em 2006  

as mobilizações pra que uma atitude fosse efetivamente tomada em 
respeito à conservação de sua conformação física, que apresentava 
estágio avançado de danos, colocando tanto a leitura  e estabilidade 
da construção, quanto do acervo em risco. (Antiga cavalariça: Projeto 
e obra de restauro, 2007–2008, p. 2)    

Os lugares adjacentes à cavalariça, como a região de serviço onde estão localizados 

o tanque e a pia foram restaurados em 2015: 

Ao ser iniciado o serviço de restauração do conjunto área de serviço, 
foi realizada uma investigação no piso do tanque, que era em nata de 
cimento. Com este processo, descobriu-se no local a presença de 
uma camada inferior à de cimento, em pedra argamassada e ainda a 
existência de um fundo do tanque em pedra gnaisse, material que 
forma o restante da peça. Apesar dessa importante descoberta, foi 
decidido pela fiscalização da CRB e do IPHAN que seriam mantidas 
todas as camadas, deixando em evidência o fundo do tanque apenas 
por uma janela de prospecção, pois não é possível dizer ao certo se 
a pedra encontra-se presente em toda a área do elemento e ainda, 
se está em bom estado. Essa janela, tem importância para compor a 
função museológica da área de serviço como conjunto, permitindo 
aos visitantes do Jardim da Casa de Rui Barbosa conhecer mais 
sobre seus elementos integrados. (Fundação Casa de Rui barbosa, 
s.d.) 
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Fig. 5 – Prospecção no interior do tanque. 
Fotografia: Leo Aversa 

 

Esta janela de prospecção denota a existência de 3 camadas distintas no fundo do 

tanque, sendo uma delas de pedra argamassada. Pensamos que este lugar 

mereceria estudos: quer em relação a possíveis usos diferenciados deste 

reservatório de água, ao lado de uma antiga cavalariça, também designada como 

cocheira; quer em relação à composição química da estrutura de pedra 

argamassada. 

Final   

Estes breves apontamentos sobre a arquitetura com técnicas construtivas 

tradicionais na Fundação Casa de Rui Barbosa deram-nos a ver a pedra nas 

alvenarias da base que fica no fundo de um tanque; e o barro em argamassa de 

alvenaria de pedra, em parede estrutural auto-portante.  

A relação entre o barro e a pedra demandam estudos futuros teóricos e práticos 

para que possamos melhor compreender a constituição das alvenarias da Casa de 

Rui Barbosa. Após a revisão de literatura por nós empreendida, será importante 

realizar entrevista com os restauradores, a fim de afinar a pesquisa. 

Além disto estão programados testes de construção de alvenaria de pedra e barro 

no Atelier Canteiro Experimental, no curso de arquitetura da Universidade Santa 

Úrsula. Temos a intenção de experimentar diferentes tipos de argamassa seja para 
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a compactação estrutural de pedra, areia, barro e cal, seja para o emprego em 

reboco. 
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