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Este livro traz uma pequena mostra dos detalhes dos estuques dos forros da 
Casa nº 8, da Praça Coronel Pedro Osório, na cidade de Pelotas, no estado do
Rio Grande do Sul, onde se localiza o Museu do Doce da Universidade Federal 
de Pelotas.

O Casarão foi construído 1878, para servir como residência para a família do 
Conselheiro Francisco Antunes Maciel (segundo Barão de Cacequi e Conselheiro 
do Império).

Os estuques de forros que apresentamos aqui “estão relacionados à função de 
cada ambiente: instrumentos musicais nas salas de música; pratos, talheres e 
alimentos nas salas de jantar. O requinte da ornamentação também se 
relacionava ao prestígio social, econômico, cultural e político dos proprietários” 
(SANTOS, 2011).

Os estuques em relevo da Casa 8 são ainda mais importantes porque restam 
deles poucos exemplares, muitos deles destruídos por infiltrações que resultaram
na sua ruína e remoção, já que “o material utilizado, que é a mistura de cal, 
gesso e areia ou pó de mármore é muito perecível em razão da umidade, 
chegando a causar o colapso da estrutura”. Além disso, “a falta de profissionais
especializados na conservação desses forros e a desinformação dos proprietários
sobre seu valor artístico acarretaram na perda significativa deste acervo” 
(ROSISKI et al.)

Por isso este livro, para que o gesto de colorir aproxime de nossos olhos os belos
exemplares de estuques em relevo da Casa 8!
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