1

2

Catalogação na Fonte
Aydê Andrade de Oliveira CRB - 10/864

S471a Seminário Internacional em Memória e Patrimônio : Convenção do Patrimônio Imaterial: 10
anos depois [2003-2013] [recurso eletrônico] (7.: 2013 : Pelotas).Anais do VII
Seminário: Convenção do Patrimônio Imaterial: 10 anos depois, 06 a 08 de
novembro de 2013 / Organizadoras : Carolina Martins Etcheverry ; Frantieska
Huszar Schneid. – Pelotas: Ed. da UFPel, 2014.. – Pelotas : Ed. da UFPel, 2013.
1 CD-ROM (1054p.) ; il. p&b e color.

ISSN: 2178-7646
1. Memória - Congressos. 2. Esquecimento. 3. Políticas de memória. I. Etcheverry,
Carolina Martins, org. II. Schneid, Frantieska Huszar, org. III. Programa de Pós-Graduação em
Memória Social e Patrimônio Cultural do Instituto de Ciências Humanas/UFPel. IV. Título.

CDD:153.12

INDÍCE POR AUTOR
Acevesmoreno Flores Piegaz ............................................................................................. 547
Alan Dutra de Melo ................................................................................................................... 294
Alex Juarez Müller ..................................................................................................................... 138
Alexandre Melo Soares ............................................................................................................. 327
Alexandre Pereira Maciel .......................................................................................................... 338
Alexandre Vergínio Assunção .................................................................................................... 466
Aline Abreu Migon dos Santos .................................................................................................. 346
Aline Montagna da Silveira ....................................................................................................... 358
Amanda Basílio Santos .............................................................................................................. 477
Ana Júlia Scortegana Socal ........................................................................................................ 455
Ana L. C. de Oliveira .................................................................................................................. 446
Anayã Gimenes ........................................................................................................................... 46
André Noronha Furtado de Mendonça ..................................................................................... 466
Andrea Gonçalves dos Santos ..................................................................................................... 10
Andrea Maio Ortigara ............................................................................................................... 148
Angélica Bersch Boff.................................................................................................................. 160
Aristeu Elisandro Machado Lopes ............................................................................................. 172
Bruno Blois Nunes ....................................................................................................................... 17
Caio Alegre .................................................................................................................................. 46
Carlos Alberto Ávila Santos ...................................................................................................... 412
Carlos Alberto Ávila Santos ....................................................................................................... 492
Carlos Alberto Ávila Santos ....................................................................................................... 511
Carolina Ritter ........................................................................................................................... 358
Carolina Schwaab Marçal .......................................................................................................... 485
Catia Cinara Clavé Lopes ............................................................................................................. 10
Celina Janete da Conceição Silva² ............................................................................................. 522
Cristina Jeannes Rozisky ............................................................................................................ 492
Cristina Jeannes Rozisky ............................................................................................................ 511
Cybelle Salvador Miranda ......................................................................................................... 377
Cybelle Salvador Miranda ......................................................................................................... 424
Dalva Lúcia Araújo de Faria ....................................................................................................... 130
Daniel Flores .............................................................................................................................. 119
Daniele Baltz da Fonseca........................................................................................................... 501
Daniele Borges Bezerra ............................................................................................................. 181
Daniella Reche8.......................................................................................................................... 539
Dhion Carlos Hedlund Daniel Flores............................................................................................ 24
Diego Dilly Both ......................................................................................................................... 455
Eduardo Rocha .......................................................................................................................... 192
Elisabete Leal (orientadora) ........................................................................................................ 17
Eliza Furlong Antochevis ........................................................................................................... 367
Érica Cristina Zanella4 ................................................................................................................ 539
Fabio Galli Alves ....................................................................................................................... 511
Fábio Vergara Cerqueira ........................................................................................................... 530
Felipe Moreira Azevedo ............................................................................................................ 377
Fernanda Caroline Guasselli ...................................................................................................... 568
Fernanda Tomiello .................................................................................................................... 192
Fernando Gonçalves Duarte ........................................................................................................ 32
Filipe Bassan Marinho Maciel ................................................................................................... 455
Francine Morales Tavares Ribeiro ............................................................................................... 64
Francisca Ferreira Michelon ...................................................................................................... 558
Frantieska Huszar Schneid ........................................................................................................ 201
Gabriela Quintana de Castro ..................................................................................................... 434

Gilberto Sarkis Yunes ................................................................................................................ 282
Gilberto Sarkis Yunes................................................................................................................. 231
Gisele Dutra Quevedo ............................................................................................................... 210
Iloir da Rosa Escoval .................................................................................................................. 522
Inês Caroline Reichert³ .............................................................................................................. 522
Ingrid Orlandi Meira .................................................................................................................. 388
Isabel Halfen da Costa Torino ................................................................................................... 530
Ivana Morales Peres dos Santos................................................................................................ 303
Janaíne da Silveira Xavier ............................................................................................................ 10
Jeferson Dutra Salaberry ........................................................................................................... 398
Jeferson Dutra Salaberry ........................................................................................................... 501
Jeferson Dutra Salaberry ............................................................................................................. 64
Jezuina kohls Schwanz .............................................................................................................. 210
João Cura D’Ars Figueiredo Junior .............................................................................................. 42
João Henrique Ribeiro Barbosa .................................................................................................. 42
Jorge Eduardo Barcelos ............................................................................................................... 54
José Fernando Rodrigues Jr ......................................................................................................... 46
Josicler Orben Alberton7 ........................................................................................................... 539
Karen Velleda Caldas ................................................................................................................ 412
Karin Christine Schwarzbold........................................................................................................ 54
Laura Caroline de Carvalho da Costa ........................................................................................ 424
Laura Ibarlucea Dallona............................................................................................................. 311
Leonardo de Carvalho Prozczinski¹ ............................................................................................ 539
Leonora Romano ....................................................................................................................... 434
Leonora Romano ....................................................................................................................... 455
Letícia Beck Fonseca ................................................................................................................. 446
Luize Daiane Souza dos Santos ................................................................................................... 10
Luzia Costa Rodeghiero ............................................................................................................. 547
Maiara Huber ............................................................................................................................ 434
Mara Denise Nizolli Rodrigues .................................................................................................... 64
Marcelina das Graças de Almeida ............................................................................................. 240
Margarete Regina Freitas Gonçalves ........................................................................................ 346
Maria Clara Lysakowski Hallal ................................................................................................... 219
Mariana Bortoluzzi Bortolini³ .................................................................................................... 539
Mariana Garcia Junqueira ......................................................................................................... 231
Marina Furtado Gonçalves .......................................................................................................... 74
Marina Gowert dos Reis .............................................................................................................. 84
Mário Alexandre Gazziro ............................................................................................................ 46
Mateus Moreno Subtil dos Anjos² ............................................................................................ 539
Matheus Rocha Moreira ............................................................................................................. 93
Maurício Martini ....................................................................................................................... 455
Maurício Silva Gino ................................................................................................................... 240
Melissa Laus Mattos6 ................................................................................................................ 539
Murad Jorge Mussi Vaz5 ............................................................................................................ 539
Natália Martins de Oliveira Gonçalves ....................................................................................... 46
Natasha Mejia Buarque ............................................................................................................. 388
Oscar Neto .................................................................................................................................. 46
Pablo Fabião Lisboa ................................................................................................................... 327
Patrícia Kayser Vargas Mangan ................................................................................................. 485
Patricia Peruzzo Lopes............................................................................................................... 248
Paula Garcia Lima ...................................................................................................................... 558
Paula Treptow Ribeiro ............................................................................................................... 466
Paulo Ricardo Muller ................................................................................................................. 568
Paulo Roberto Gomes Santos ................................................................................................... 294

Pedro Luis Machado Sanches .................................................................................................... 501
Raquel von Randow Portes ...................................................................................................... 577
Renata Cardozo Padilha ............................................................................................................ 261
Renata Ovenhausen Albernaz ................................................................................................... 303
Renata Ovenhausen Albernaz ..................................................................................................... 84
Rodrigo Pinnow ......................................................................................................................... 102
Rômulo de Souza Assis ................................................................................................................ 46
Rosangela Cristina Ribeiro Ramos ............................................................................................. 587
Rosimeri Lobo Garcia .................................................................................................................. 10
Rossanna Prado ......................................................................................................................... 271
Rubens da Costa Silva Filho ...................................................................................................... 112
Sérgio Renato Lampert.............................................................................................................. 119
Sidney Gonçalves Vieira ............................................................................................................ 311
Silvana de Fátima Bojanoski ...................................................................................................... 346
Sylvio Arnoldo Dick Jantzen ...................................................................................................... 358
Tatiana Bolivar Lebedeff ........................................................................................................... 181
Thayse Fagundes ....................................................................................................................... 282
Thiago Sevilhano Puglieri .......................................................................................................... 130
Yvan Fernandes ........................................................................................................................... 46

INDÍCE POR TÍTULO
MESA 1 - Ciência e preservação: a tecnologia como ferramenta para a conservação do
patrimônio. ......................................................................................................................... 9
O acesso e a preservação da memória institucional da FURG através do ICA-AtoM ............. 10
Fontes Primárias e Internet: o uso da ferramenta para uma pesquisa sobre dança de corte,
na França - nos séculos XVI ao XIX .......................................................................................... 17
O Patrimônio Fotográfico de Santa Maria em ambiente digital ............................................. 24
Restauro em Taxidermia: mamíferos do acervo do Museu Carlos Ritter ............................... 32
Dietilditiocarbamato de sódio como alternativa para a limpeza de produtos de corrosão em
bens culturais feitos de ligas de cobre .................................................................................... 42
Aleijadinho 3D: tecnologia na difusão e preservação do patrimônio cultural........................ 46
A capacitação como forma de preservar a memória cultural ................................................. 54
Desenvolvimento de uma metodologia de representação gráfica digital aplicada à
conservação e a restauração dos bens culturais: o caso do LABTEC/ICH/UFPEL ................... 64
A tinta ferrogálica: a importância dos exames para determinar metodologias de tratamento
................................................................................................................................................. 74
Preservação Patrimonial e a Cibercultura: mobilização no ciberespaço através de grupos na
rede social Facebook ............................................................................................................... 84
Gerenciamento de exposições com elevado valor sócio econômico em função da
conservação das obras expostas com foco para deficientes visuais....................................... 93
Livro Digital Comemorativo aos 70 anos do ICBNA: As novas tecnologias preservando a
história da inserção cultural estadunidense em Porto Alegre. ............................................. 102
A biblioteca universitária como espaço de memória............................................................ 112

O repositório digital como instrumento para preservação e acesso ao patrimônio
arquivístico documental ........................................................................................................ 119
Microscopia Raman aplicada à conservação e autenticação de obras de arte .................... 130
MESA 2 - Fotografia, cultura material e patrimônio imaterial. ........................................... 137
As representações fotográficas de São Leopoldo e Taquara na obra “O Rio Grande do Sul” de
Alfredo R. da Costa ................................................................................................................ 138
O cotidiano e o urbano: um estudo sobre a Belle Époque do Rio Grande através do álbum de
família do Sr. Jorge Ruffier .................................................................................................... 148
Pensando a fotografia presente na bibliografia sobre ballet ................................................ 160
Bagé sitiada: fotografia e memória da Revolução Federalista de 1893 no sul do Rio Grande
do Sul ..................................................................................................................................... 172
Patrimônio, fotografia e objetos de memória, uma espécie de colecionismo afetivo. ........ 181
Fotografia sequencial e fotomontagem: fragmentos espaço-temporais da paisagem do
Bairro Laranjal ....................................................................................................................... 192
Fotografia como lugar de memória: imagens de matrimônio compartilhadas .................... 201
Carnaval de Piratini: a memória da Bicharada do Ari através de fotografias ....................... 210
O instante fotográfico: os lugares de memória da cidade do Rio Grande do período de
Juscelino Kubistchek.............................................................................................................. 219
A Expografia dos Tempos na Cidade Contemporânea .......................................................... 231
Moritvri Mortvis – o papel da fotografia na reconstituição da história dos construtores de
túmulos ................................................................................................................................. 240
O revelar de um acervo: cinquenta anos de produção fotográfica de Arthur Adriano Peruzzo
............................................................................................................................................... 248
A inserção de acervos fotográficos em repositórios institucionais ...................................... 261
A fotografia de saberes ......................................................................................................... 271
A revelação do balneário de Cabeçudas pela fotografia. Itajaí/SC. ...................................... 282
MESA 3 - Direito, Políticas Públicas e Justiça na tutela de Bens Culturais. ......................... 293
Política Cultural Comparada entre Brasil e Uruguay............................................................. 294
As interferências das transformações legislativas no Patrimônio Cultural........................... 303
El Plan de Gestión del Barrio Histórico de Colonia del Sacramento. Un análisis crítico ....... 311
Registro dos modos de fazer a Boneca Karajá: Patrimônio Imaterial do Centro-oeste........ 327
MESA 4 - Arquitetura e Patrimônio. ................................................................................. 337
Antigos prédios e novos municípios: Patrimônio Arquitetônico Urbano Capão do Leão,
Morro Redondo, Turuçu e Arroio do Padre - RS ................................................................... 338
Plantas arquitetônicas em papel translúcido industrial custodiadas por acervos patrimoniais.
Metodologia de Caracterização ............................................................................................ 346
Análise da Casa de Máquinas na represa do Arroio Moreira................................................ 358
O século XIX e o Centro Histórico do Rio Grande ................................................................. 367
Residências Neocoloniais do Bairro de Nazaré (Belém-PA): um percurso guiado pela
Etnografia de Rua. ................................................................................................................. 377

Pirenópolis: um estudo de caso sobre Patrimônio, Museu E Desenvolvimento Sustentável
............................................................................................................................................... 388
A identificação de um zoneamento industrial na cidade de Pelotas-RS (1911-1922) .......... 398
Conflitos teórico-práticos na restauração do Grande Hotel de Pelotas ............................... 412
O “Raio que o parta” em Belém: um estudo sobre a valorização da arquitetura popular
paraense ................................................................................................................................ 424
Intervenção no patrimônio urbano: o caso da disciplina de ateliê de arquitetura, urbanismo
e paisagismo IX – CAU/UFSM ................................................................................................ 434
Theatro Sete de Abril: A fachada e suas transformações visuais a partir do século XIX, aos
dias atuais na cidade de Pelotas, RS ..................................................................................... 446
Estudos acadêmicos de reconfiguração do skyline original das antigas “14 casas” da Rua Dr.
Astrogildo Cezar de Azevedo, Santa Maria/RS...................................................................... 455
MESA 5 - Patrimônio Material: histórias e inventários. ..................................................... 465
Patrimônio Material: design, imagens e inventário do mobiliário do Clube Comercial de
Pelotas/RS ............................................................................................................................. 466
Patrimônio Material: Usos da Igreja de St. Mary e St. David em Kilpeck, Herefordshire, como
uma fonte histórica para o passado. ..................................................................................... 477
Capela São José: espaço de memória e identidade Cristã- Lasallista em Canoas................. 485
Estuques artísticos em relevo, conhecer para reconhecer ................................................... 492
Inventário das escariolas pelotenses: Preservação das técnicas decorativas em revestimento
de paredes ............................................................................................................................. 501
A arte decorativa das superfícies murais dos ambientes internos dos prédios ecléticos
Pelotenses ............................................................................................................................. 511
Uma História sobre Educação Patrimonial: a Arqueologia do Lixo ....................................... 522
A escultura do deus Mercúrio na torre do mercado: percurso e significado de um símbolo
grego no patrimônio cultural de Pelotas, RS......................................................................... 530
Patrimônio Material em Erechim-RS - reconhecimento, divulgação e debate ..................... 539
A obra da atriz Carmen Silva para radioteatro: inventário, preservação e acessibilidade. .. 547
O Almanach de Pelotas e os seus reclames: suportes materiais de questões imateriais ..... 558
Memória e patrimônio material: o caso dos cinemas de Erechim-RS .................................. 568
Estradas e Histórias: A imigração alemã e o processo de urbanização de Juiz de Fora – Minas
Gerais .................................................................................................................................... 577
O Acervo Benno Mentz: alguns elementos de sua trajetória como patrimônio históricocultural da colonização alemã no Rio Grande do Sul ............................................................ 587

..

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

MESA 1 - Ciência e preservação: a tecnologia como ferramenta
para a conservação do patrimônio.
Coordenadores (as): Profa. Margarete R.F. Gonçalves; Profa. Daniele Bartz da Fonseca.
A tecnologia pode atuar em todas as fases da preservação de um bem cultural: na fase
de inventário através de plataformas informatizadas e geoprocessamento; durante o cadastro,
por meio de scanners tridimensionais, ortorretificação de imagens e imagens de raio x; no
estudo histórico, se valendo de técnicas forenses para confirmar hipóteses; na conservação
preventiva, a partir de estudos das alterações das características físicas ocasionadas pela ação
do tempo ou de agentes de degradação; e no restauro, de uma forma mais ampla, nos
processos de limpeza, com a utilização de lasers, no desenvolvimento de novos produtos e no
controle de intervenções futuras. A presente mesa temática, visando uma maior divulgação da
ciência nos processos de preservação, apresenta trabalhos que se utilizam de ferramentas
tecnológicas como auxiliares no processo de conservação de bens do patrimônio cultural.
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O acesso e a preservação da memória institucional da FURG através do ICAAtoM
Andrea Gonçalves dos Santos1
Catia Cinara Clavé Lopes2
Janaíne da Silveira Xavier3
Luize Daiane Souza dos Santos4
Rosimeri Lobo Garcia5

Resumo
Este trabalho tem por objetivo a preservação e acesso aos fundos documentais custodiados
pela Coordenação de Arquivo Geral da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Para isto, os acervos
das faculdades que deram origem à instituição (Escola de Engenharia Industrial, Faculdade de Medicina
do Rio Grande, Faculdade de Direito Clóvis Bevilaqua, Faculdade Católica de Filosofia de Rio Grande e a
Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas) foram arranjados arquivisticamente, descritos de acordo
com a Norma Brasileira de Descrição Arquivística – NOBRADE e disponibilizados através do software
para descrição de documentos arquivísticos ICA-AtoM, vinculado ao website da Coordenação de Arquivo
Geral da instituição.
Palavras-chave: Acesso. Difusão. Descrição. ICA-AtoM. FURG.

Introdução
As instituições arquivísticas com a função de recolher, custodiar, preservar e organizar
fundos documentais que foram produzidos e/ou acumulados por instituições no
desenvolvimento das suas atividades. Desta forma, também devem viabilizar o acesso ao seu
acervo mostrando aos usuários seu contexto de produção e o potencial de pesquisa existente.
A difusão nos arquivos pode ocorrer de diferentes formas de acordo com as características dos
mais diversos públicos.
Conforme Bellotto (2004) a difusão apresenta-se sob três enfoques: o cultural, o
editorial e o educativo. A difusão cultural é promovida através de palestras, debates,
congressos, jornadas e reuniões, lançamentos de obras, exposição de documentos, entre
outras ações. A difusão editorial ocorre com a publicação do conteúdo do acervo, das
atividades e dos programas, através da publicação de catálogos informativos, manuais, edições
comemorativas, publicações que referenciam o acervo, entre outras iniciativas. A difusão
educativa é desenvolvida com a realização de exposições a estudantes no arquivo, reprodução
de documentos, visitas guiadas aos arquivos, entre outras ações devidamente planejadas.
Atualmente com o desenvolvimento das tecnologias da informação (TI), a internet e a
multimídia revelaram-se importantes ferramentas. Desta forma, Fugueras (2003) aponta como
vantagens da internet a disponibilização de informações arquivísticas a diferentes usuários (ao
mesmo tempo a qualquer hora ou lugar), a redução de custos de publicação e a preservação
1

Arquivista, mestra em Patrimônio Cultural, Universidade Federal do Rio Grande - FURG,
andreasantos@furg.br
2
Graduanda do curso de Arquivologia, Universidade Federal do Rio Grande – FURG,
catiacinara_1985@hotmail.com
3
Graduanda do curso de Arquivologia, Universidade Federal do Rio Grande – FURG,
jdasilveiraxavier@yahoo.com.br
4
Graduanda do curso de Arquivologia, Universidade Federal do Rio Grande – FURG, lui_rg@hotmail.com
5
Graduanda do curso de Arquivologia, Universidade Federal do Rio Grande – FURG,
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dos documentos sem impedir a consulta, podendo disponibilizar peças ou conjuntos
documentais digitalizados. O acesso e a disseminação da informação também se dão a partir
da existência de instrumentos de pesquisa. Estes instrumentos são elaborados através da
descrição arquivística.
Para Schellenberg (2006, p. 313) os instrumentos de pesquisa servem a um duplo
propósito de “tornar os papéis conhecidos às pessoas que possam vir a se interessar pelos
mesmos *...+ facilitar ao arquivista a pesquisa”. Para o autor, a elaboração destes instrumentos
permite que o pesquisador seja independente do profissional responsável pelo arquivo, na
medida em fornecem todas as informações necessárias para facilitar e viabilizar seu estudo.
Neste sentido, uma TI aplicada à descrição arquivística é o ICA-AtoM, software
fundamentado em ambiente web, onde sua interação com o sistema é realizada no navegador
de internet do usuário.
Desenvolvido com ferramentas de código aberto baseado em padrões para a descrição
arquivística, pode ser usado por uma única instituição para sua própria descrição, ou pode ser
definido como uma “lista de união”, aceitando descrições de qualquer número de instituições
arquivísticas. Foi desenvolvido em torno das normas internacionais de descrição: ISAD(G),
ISAAR(CPF) e ISDIAH do Conselho Internacional de Arquivos.
Com este trabalho pretende-se preservar, dar acesso e difundir parte do patrimônio
documental da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, referente às primeiras faculdades
que deram origem à instituição. A aplicação da Norma Brasileira de Descrição Arquivística e o
software de descrição de documentos arquivísticos ICA-AtoM possibilitará a disponibilização
de acervos na Internet.
Visando subsidiar as pesquisas de docentes e discentes, de diversas instituições em
nível nacional e internacional. Isto justifica as ações de conservação, preservação e difusão
arquivísticas como forma de transmissão cultural, visando à reconstituição de fatos e
acontecimentos e como forma de assegurar aos consulentes e pesquisadores os testemunhos
da evolução da sociedade.

Objetivos
O objetivo geral deste trabalho é analisar e apresentar o ICA-AtoM como software
para descrição arquivística de documentos na Universidade Federal do Rio Grande – FURG,
visando o acesso e preservação da memória institucional.
Para isto pretendeu-se: realizar o arranjo dos fundos documentais das primeiras
faculdades que deram origem à FURG, custodiados na Coordenação de Arquivo Geral; realizar
a descrição arquivística de acordo com a NOBRADE; implementar o ICA-AtoM como software
para descrição arquivística de documentos no âmbito do Sistema de Arquivos – SIARQ da
instituição, e; publicar e disponibilizar o instrumento online de descrição.

Metodologia
Num primeiro momento, deu-se prioridade à organização dos fundos e a identificação da
documentação que seria descrita. Para colaborar com a preservação do acervo, realizaram-se
ações de conservação preventiva, como forma de interromper o processo de degradação dos
documentos. Desta forma foi realizada uma higienização mecânica (utilizando uma trincha de
cerdas macias), foram retirados os objetos metálicos (clipes e grampos) e substituídos por
grampos de plástico, sendo dispostos em caixas de arquivo de papelão.
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Foi realizada uma coleta de informações através da pesquisa bibliográfica para
elaborar a história administrativa de cada fundo. Desta forma, foi realizada a descrição do nível
fundo conforme os elementos apresentados na NOBRADE. Atualmente estão sendo descritos o
nível série de cada fundo. Foram inseridos os metadados do nível fundo no software para
descrição arquivística de documentos ICA-AtoM.

A descrição arquivística e a NOBRADE
A descrição é o “conjunto de procedimentos que leva em conta os elementos formais e
de conteúdo dos documentos para elaboração de instrumentos de pesquisa” (ARQUIVO
NACIONAL, 2005, p. 67). Para Kitching (1994 apud HAGEN 1998) a descrição arquivística é:
o processo de obter, ordenar, analisar e organizar qualquer informação que sirva para
identificar, administrar, localizar e interpretar o patrimônio documental de instituições
arquivísticas e explicar os contextos e sistemas de registro dos quais estes documentos foram
selecionados (KITCHING, 1994 apud HAGEN 1998).
Desta forma, a elaboração de instrumentos de pesquisa possibilita a identificação, o
rastreamento, a localização, a utilização e a consulta a documentos ou informações neles
contida, vitais para o processo historiográfico. Estes instrumentos são em essência, “obras de
referência que identificam, resumem e localizam, em diferentes graus e amplitudes, os fundos,
as séries documentais e/ou as unidades documentais existentes em um arquivo permanente”
(BELLOTTO, 2004, p. 180).
Para Schellenberg (2006, p. 313) os instrumentos de busca servem a um duplo
propósito de “tornar os papéis conhecidos às pessoas que possam vir a se interessar pelos
mesmos *...+ facilitar ao arquivista a pesquisa”. Para o autor, a elaboração destes instrumentos
permite que o pesquisador seja independente do profissional responsável pelo arquivo, na
medida em fornecem todas as informações necessárias para facilitar e viabilizar seu estudo.
Estes instrumentos podem ser genéricos e globalizantes, como os guias ou detalhados e
específicos, tratando de parcelas do acervo, como os inventários, catálogos, catálogos
seletivos e índices.
O guia é o instrumento mais abrangente, pois está vazado numa linguagem que pode
atingir todos os tipos de consulentes de um arquivo. Bellotto (2004) explica que o guia tem por
finalidade contemplar o conjunto dos serviços de arquivo, de modo a permitir ao pesquisador
saber quais são os recursos, a natureza e o interesse dos fundos que ele abriga, os
instrumentos de pesquisa de que dispõe e as fontes complementares.
O inventário descreve conjuntos documentais ou partes do fundo. É um instrumento
parcial, trazendo descrição sumária e não analítica. Para Lopez (2002, p. 30) “os inventários
devem, necessariamente, abordar conjuntos documentais com algum nível de organização do
ponto de vista da classificação arquivística”, ao contrário do guia. Seu objetivo é “descrever as
atividades de cada titular, as séries integrantes, o volume de documentos, as datas-limite e os
critérios de classificação e de ordenação” (LOPEZ, 2002, p. 30).
O catálogo descreve unitariamente as peças documentais de uma série ou mais séries,
ou ainda de um conjunto de documentos, respeitada ou não a ordem da classificação. É
organizado segundo critérios temáticos, cronológicos, onomásticos ou toponímicos, reunindo
a descrição individualizada de documentos pertencentes a um ou mais fundos, de forma
sumária ou analítica (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 45). Finalmente, os índices apontam
nomes, lugares ou assuntos em ordem alfabética e remetendo o leitor às respectivas notações
de localização, podendo ser parte complementar de inventários ou catálogos analíticos, ou ter
personalidade própria, indexando diretamente os documentos.
12
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Para Schellenberg (2006) e Bellotto (2004) o arranjo (termo adotado na documentação
permanente) diz respeito, primeiro, à ordenação dos grupos de documentos remanescentes
das eliminações, uns em relação aos outros e, em segundo lugar, ao ordenamento das peças
individuais dentro dos grupos. A Universidade Federal do Rio Grande - FURG adota o código
de classificação de documentos de arquivo relativos às atividades-meio da Administração
Pública e das atividades-meio das Instituições Federais de Ensino Superior.
Assim, nestes códigos de classificação, as funções, atividades, espécies e tipos
documentais genericamente denominados assuntos, encontram-se hierarquicamente
distribuídos de acordo com as funções e atividades desempenhadas pelo órgão, utilizando a
classe para mostrar estas relações. Por outro lado, no quadro de arranjo, a subdivisão que
corresponde a uma primeira fração lógica do fundo, em geral reunindo documentos
produzidos e acumulados por unidade(s) administrativa(s) com competências específicas é a
série. Estas subdivisões são adotadas nas normas de descrição como ISAD(G), ISAAR(CPF) e a
Norma Brasileira de Descrição Arquivística - NOBRADE.
Para o trabalho, foram utilizados os mesmos termos tanto na classificação como no
arranjo. Em sistemas de descrição manuais, a NOBRADE pode facilitar posterior passagem dos
dados para os sistemas automatizados, colaborando com o intercâmbio nacional ou
internacional de dados, como acontece com o software ICA-AtoM. Tem como pressupostos
básicos o respeito aos fundos e a descrição multinível, adotando os seguintes princípios
expressos na ISAD(G): descrição do geral para o particular; informação relevante para o nível
de descrição; relação entre descrições e a não repetição da informação.
Para estabelecer a hierarquia, a NOBRADE considera a existência de seis principais
níveis de descrição: acervo da entidade custodiadora (nível 0), fundo ou coleção (nível 1),
seção (nível 2), série (nível 3), dossiê ou processo (nível 4) e item documental (nível 5). A
norma também admite como níveis intermediários o acervo da subunidade custodiadora (nível
0,5), a subseção (nível 2,5) e a subsérie (nível 3,5). Também prevê a existência de oito áreas:
de identificação; de contextualização; de conteúdo e estrutura; de condições de acesso e uso;
de fontes relacionadas; de notas; de controle da descrição e de pontos de acesso e descrição
de assuntos. Estas áreas compreendem 28 elementos de descrição e, em relação à ISAD(G),
possui mais uma área (de pontos de acesso e descrição de assuntos) e dois elementos de
descrição (notas de conservação e pontos de acesso e indexação de assuntos). Dentre os 28
elementos de descrição, existem sete que são obrigatórios: código de referência; título;
data(s); nível de descrição; dimensão e suporte; nome(s) do(s) produtor(es); e, condições de
acesso (somente para descrições em níveis 0 e 1).
Conforme Duchein (1986) foi vinculado o fundo (nível 1) à existência jurídica,
administrativa e estrutural de cada faculdade. Seguidamente, intentou-se estabelecer a seção
(nível 2) que precede à série, sendo a subdivisão que reúne documentos produzidos e
acumulados por unidade(s) administrativa(s) com competências específicas. Neste caso, a
inexistência de orientação ou sinalização das unidades administrativas que produziram ou
acumularam os documentos impedem de estabelecer seção no fundo.
Na maioria dos fundos adotaram-se as séries Administração Geral, Ensino Superior,
Assistência Estudantil e Assuntos diversos no nível 3 como subdivisão do fundo (nível 1). Na
série Administração Geral foram classificados os documentos referentes às atividades
relacionadas à sua administração interna, que viabilizavam o seu funcionamento e o alcance
dos objetivos para os quais foram criados. Na série Ensino Superior, foram classificados os
documentos referentes a uma das finalidades da educação superior como a formação e
titulação dos diplomados. Os documentos são oriundos das atividades que envolvem a criação,
organização e funcionamento do curso de graduação, assim como o registro da vida acadêmica
dos acadêmicos. Na série Assistência Estudantil, foram classificados documentos referentes ao
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oferecimento e concessão de bolsas de estudo. Finalmente, na série Assuntos Diversos foram
classificados os documentos de caráter genérico que se relacionam com as diversas atividades
desenvolvidas pelo órgão.

O software ICA-AtoM
O ICA-AtoM é um software livre com código aberto, ou seja, pode ser usado, copiado,
estudado, modificado e redistribuído sem restrição e permite intercâmbios nos formatos EADDTD e Dublin Core. Uma das vantagens na utilização do software para a descrição arquivística,
se refere a possibilidade de acesso remoto aos documentos, bem como a visualização, através
da estrutura do software, das hierarquias e das vinculações que os documentos estabeleceram
no cumprimento de sua função.
Para a adoção de um novo software pela FURG, é necessária uma análise por parte da
Divisão de Suporte, do NTI visando possibilidade da hospedagem no sistema da instituição.
Este análise também levanta questões de segurança e depois é submetido a testes, para
verificar suas características e desempenho que será novamente analisado para viabilizar sua
implantação. Desta forma, o ICA-AtoM foi “isolado” num computador, conforme o
responsável, a instalação da versão 1.1 (a primeira não beta)6 não teve muitas dificuldades,
porém salienta-se a necessidade de certo conhecimento na área, já que precisou a instalação
dos softwares: Apache 2.2, PHP 5.3 e Mysql 5.1. Com respeito a espaço de armazenamento,
não foi estabelecido limite, sendo necessária a inserção de dados para avaliar seu
comportamento.
Com respeito à viabilização da implantação do software, o responsável pelo suporte
afirmou que existe incompatibilidade de versão, a FURG utiliza o PHP 3 e o software o PHP 5. O
PHP é uma linguagem de software livre de uso geral, muito utilizada e especialmente
guarnecida para o desenvolvimento de aplicações web, dentro do HTML. Assim, as descrições
realizadas no software foram “linkadas” desde o website da Coordenação de Arquivo Geral.
Desta forma, o ambiente foi instalado tendo como acesso a URL: http://ica-atom.furg.br.
Como se trata de uma versão de teste o acesso foi limitado apenas para um usuário
(andreasantos@furg.br) com senha e um local, sendo o acesso liberado à consulta externa.
No software ICA-AtoM pode-se escolher o idioma entre o inglês, o espanhol e o
português do Brasil. Ao escolher o idioma português do Brasil, percebeu-se falhas na tradução.
Somente alguns campos foram traduzidos e outros permaneciam em inglês. Isso não acontecia
quando se optava pelo espanhol, onde todos os campos estavam no idioma correspondente.
Com respeito à descrição o leque é amplio. Seu cabeçalho principal possui sete abas que
possibilitam a busca por diversos escopos: descrição arquivística, registros de autoridade,
instituições arquivísticas, funções, assuntos, lugares e objetos digitais.

6

Atualmente a FURG conta com a versão 1.3
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FIGURA 1 – Tela de apresentação dos acervos arquivísticos descritos.

Fonte: http://ica-atom.furg.br

Com respeito aos elementos para descrição de documentos, o software não possui
História administrativa/Biografia (pertencente à área de contextualização) nem Notas sobre
conservação (pertencente à área de notas). Este último se justifica, pois o elemento não consta
na ISAD(G), sendo próprio da NOBRADE. Estas informações podem ser inseridas no elemento
Notas gerais. Também permite colocar a observação sobre a versão da descrição, se é final ou
rascunho.
FIGURA 1 – Tela de um fundo documental descrito no ICA-AtoM.

Fonte: http://ica-atom.furg.br

O segundo cabeçalho se refere às ações editáveis: inclusão de descrições arquivísticas,
registros de autoridade, instituição arquivística, termo e função. A partir do terceiro cabeçalho
é possível adicionar uma nova descrição de fundo/coleção, baseado na ISAD(G). Para o registro
de autoridade, o software, utiliza a ISAAR(CPF). Os registros são a forma autorizada do nome
combinados com elementos de informação que identificam e descrevem a entidade e a norma
possui quatro áreas: identificação, descrição, relacionamento e controle.
Para a descrição da instituição arquivística é utilizada a ISDIAH, que possui seis áreas
de descrição: identificação, contato, descrição, acesso, serviços e controle. Assim para
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descrever uma função, través da ISDF, é necessário estabelecer ligações com as descrições
arquivísticas, os registros de autoridade, principalmente.

Conclusões
Em este trabalho salientou-se o tratamento, a descrição documental e a elaboração de
instrumentos de pesquisa, como um marco no âmbito institucional. Acredita-se que a boa
qualidade na descrição de cada fundo arquivístico permitirá que o pesquisador consiga
detectar, preliminarmente, a possível existência e a localização de documentos de seu
interesse, garantindo o pleno acesso aos documentos.
Os instrumentos estarão disponíveis no website da Coordenação de Arquivo Geral em
formato PDF e através do ICA-AtoM visando o acesso à informação, como forma de colaborar
com o desenvolvimento, a transmissão, a preservação e a difusão do conhecimento
desenvolvido na instituição. Desta forma, deve-se destacar, acima de tudo, a relevância da
continuidade deste processo nos diversos fundos documentais da FURG, como forma de
preservar o patrimônio documental da Universidade e a memória do ensino superior na
região.
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Fontes Primárias e Internet: o uso da ferramenta para uma pesquisa
sobre dança de corte, na França - nos séculos XVI ao XIX
Bruno Blois Nunes
Elisabete Leal (orientadora)

Resumo
Esse trabalho se utiliza da tecnologia dos navegadores para a viabilização de uma pesquisa
histórica, cujas fontes não se encontram no Brasil. Pretende-se realizar um estudo em fontes primárias
da metade do século XVI até o início do século XIX, que se encontram no site da Biblioteca Nacional da
França e podem ser acessadas por meio da ferramenta de busca Gallica. Por meio desse acesso
tecnológico é possível que se faça uma pesquisa sobre a dança na corte francesa, no período
mencionado, o que justifica a utilização dessa tecnologia.
Palavras-chave: Biblioteca Nacional da França. Fontes Primárias. Internet. Patrimônio
Documental. Dança.

Introdução
Está sendo realizada uma pesquisa histórica sobre as danças de corte na França, cujas
fontes não estão no Brasil. Esse é o principal desafio a ser superado no decorrer do estudo.
Graças a Internet, hoje podemos acessar documentos, arquivos, fotos, músicas, vídeos dos
mais diversos locais do mundo. Interessa-nos, nessa apresentação, mostrar a potencialidade
do uso da Internet em pesquisas históricas cujas fontes primárias não se encontram no Brasil.
O trabalho em questão tem seu foco do século XVI ao século XIX e se utiliza,
essencialmente, de fontes primárias encontradas na ferramenta de busca chamada Gallica, no
site da Biblioteca Nacional da França.

O que é o Gallica?
A Biblioteca Nacional da França possui um vasto acervo para pesquisas de caráter
histórico. Contudo, o acesso a esses documentos fica restrito a um número reduzido de
pesquisadores. Como forma de facilitar o acesso a esses documentos foi criada uma
ferramenta de busca chamada Gallica.
No próprio site da Biblioteca Nacional da França é exposta uma definição explicando o
aplicativo: “Gallica se définit comme une bibliothèque numérique à vocation encyclopédique
constituée à partir des collections existantes, composées de documents écrits imprimées
(livres, revues, journaux, partitions) et d’images imprimées (estampes, cartes, photographies),
ansi que d’enregistrements sonores”.7
Atualmente, de acordo com o próprio site, a ferramenta Gallica possui mais de 2,5
milhões de documentos disponíveis para pesquisa.

7

“Gallica se define como uma biblioteca digital de missão enciclopédica constituída a partir de coleções
existentes, compostas de documentos escritos impressos (livros, revistas, jornais, partituras) e de imagens
impressas (estampas, cartas, fotografias), assim como gravações sonoras”. Traduzido por Bruno Blois Nunes
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Figura 1 – Página Inicial do site Gallica

Fonte: Site da Biblioteca Nacional da França

Surgimento da Internet e seu avanço tecnológico
O surgimento da Internet data da década de 60, mas foi no início dos anos 90 que ela
popularizou-se através da invenção da web, por Tim Berners-Lee.
Nos dias de hoje, temos acesso a uma infinidade de volume de dados que cresce
exponencialmente devido a uma ferramenta utilizada não somente como meio de
comunicação: a Internet pode funcionar, por exemplo, como fonte de renda para os seus
usuários através da venda de produtos diversos nos mais variados sites e países.
Esse avanço tecnológico também possibilitou aos pesquisadores a busca de
documentos de difícil acesso, de maneira online. É sobre esse assunto que discutiremos a
seguir.

Bibliotecas e Mundo Moderno
As bibliotecas, instituições que tem o dever de preservar seu acervo histórico, também
se utilizam dos navegadores como meio de disponibilizar seus documentos ao público em geral
e com isso reduzir o manuseio decorrente da pesquisa in loco. Com poucos cliques, obras do
século XVI ao século XIX podem ser acessadas de forma simultânea, pelo mundo todo, 24h por
dia através de uma visita virtual a essas instituições que guardam esses acervos históricos. A
Unesco em 2009 lançou a Biblioteca Mundial Digital: bibliotecas de todas as partes do globo incluindo a Biblioteca Nacional Francesa - que podem ser acessadas pelos internautas dos mais
diversos países. Uma das últimas bibliotecas que entrou na era digital foi a Biblioteca
Apostólica Vaticana, em janeiro de 2013. É sobre essa facilidade de pesquisa que trata esta
apresentação.
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Figura 2 – Página Inicial da Biblioteca Digital Mundial

Fonte: Site da Biblioteca Digital Mundial

Historiografia da dança
A historiografia da dança não é ampla, mesmo na França. Em geral, encontra-se
variado livros sobre a história geral da dança, cuja abordagem não é pautada por uma rigorosa
pesquisa histórica. Muitas vezes os livros sobre a dança acabam por serem redundantes, se
autorreferindo e não realizando uma pesquisa original. Entre os livros gerais sobre dança de
salão encontram-se: National Rhythms, African Roots de John Charles Chasteen, Learn to
Dance: A Step-by-Step Guide to Ballroom and Latin Dances de Colette Redgrave, Histoire de la
Danse à travers les Âges de F. Ménil, História da Dança no Ocidente de Paul Bourcier, História
da Dança de Mariel Portinari, Fundamentos de dança de salão da Bettina Ried e 200 Anos de
Dança de Salão no Brasil – vol. 1, 2 e 3 de Marco Antônio Perna.
Outro tipo de bibliografia sobre dança é a que trata de gêneros musicais específicos,
como: Caribbean Currents: Caribbean Music from Rumba to Reggae de Peter Manuel e
Kenneth Bilby, The Book of Salsa de César Miguel Rondón, Samba de Gafieira: a história da
dança de salão no Brasil de Marco Antônio Perna e Maxixe: a dança excomungada de Jota
Efegê.
Algumas dessas obras, tanto os livros gerais quanto os específicos, são inclusive
manuais de dança, apresentando passos para aprender a dançar. Entretanto, a historiografia
sobre a dança de corte é falha, possui poucas referências e foi necessário realizar uma
pesquisa em fontes primárias, o que será mostrado a seguir.

Facilidades tecnológicas no auxílio da pesquisa acadêmica
Com o avanço da Internet e a facilidade de navegação cada vez maior, foi encontrada
uma solução para a pesquisa de fontes primárias de uma maneira inovadora: através da
utilização da tecnologia das bibliotecas virtuais, do acesso ao site da Biblioteca Nacional da
França, foram encontrados manuscritos, livros e imagens produzidos nos séculos em questão
que servirão de fontes primárias para meu trabalho. Além de ter acesso a uma infinidade de
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documentos que são preservados, existe a possibilidade de fazer o download desses
documentos, em sua totalidade, gratuitamente. Foi possível encontrar livros como, por
exemplo, Orchésographie et traicté en forme de dialogue, par lequel toutes personnes peuvent
facilement apprendre et practiquer l'honneste exercice des dances de Thoinot Arbeau de 1589,
Apologie de la danse et la parfaicte méthode de l’enseigner tant aux cavaliers qu’aux dames de
F. de Lauze publicado em 1623 e um documento que trata da Implantação da Real Academia
de Dança em Paris, em 1663.
Figura 3 – Imagem de Thoinot Arbeau autor do livro Orchésographie

Fonte: Site da Biblioteca Nacional da França

Foi o avanço da tecnologia que permitiu a disponibilização dessas fontes primárias,
possivelmente, reprodução realizada por meio de scanner. O uso do mesmo, copiando os
documentos para um espaço online, evita o manuseio excessivo de obras bastante
prejudicadas pela ação do tempo. Algumas obras têm, no seu original, difíceis interpretações
seja por algumas serem manuscritas, pela fonte tipográfica ser de tamanho reduzido e pela
língua francesa arcaica. Entretanto, a maioria delas possui total condição de tradução e
pesquisa.

Fontes Primárias encontradas no Gallica
Há uma infinidade de livros, manuscritos, imagens e partituras que podemos acessar
através do Gallica. Entre as obras escritas entre o século XVI e XIX que servirão futuramente de
fontes primárias foram encontradas:
1) S’ensuit l’art et instruction de bien dancer de Michel Toulouze [1496-1501]: obra
reeditada em fac-símile em Londres no ano de 1936. Uma das primeiras obras a tratar sobre as
danças de corte.
2) Traité de danses: auquel est amplement résolue la question, à savoir s’il est permis
aux chrestiens de danser de Lambert Daneau (1582): crítica quanto a degeneração da corte
pelo fato da mesma permitir práticas como dança e jogo.
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3) Orchésographie et traicté en forme de dialogue, par lequel toutes personnes
peuvent facilement apprendre et practiquer l'honneste exercice des dances de Thoinot Arbeau
(1589): uma das obras mais importantes sobre as danças de corte. Contém partituras musicais
que trazem uma explicação do posicionamento de pés em cada nota musical, em diferentes
danças da época.
4) Apologie de la danse et la parfaicte méthode de l’enseigner tant aux cavaliers qu’aux
dames de F. de Lauze (1623): tratado de dança divido em duas partes (uma para os cavalheiros
e outra para as damas), o qual não possui nem ilustração nem notas musicais das danças
comentadas.
5) Etablissement de l’Académie royale de danse en la ville de Paris (1663): documento
sobre a criação da Academia Real de Dança na França.
6) Almanach Dansant de Guillaume (1769): livro explicativo das posições da dança
allemande junto de uma coleção de minuetos e contradanças.
7) Nouvelle Méthode pour Apprendre L’Art de la Danse sans Maître de Brives (1779):
contém a descrição de minuetos, allemandes, valsas e movimentos de contradança.
8) A Description of the Correct Method of Waltzing de Thomas Wilson (1816): livro que
contém a descrição de diversos movimentos da valsa francesa e alemã.
9) Théorie pratique du danseur de société de Brunet (professeur de danse) (1839):
além das posições e exercícios para os pés, o livro auxilia no ensino da contradança francesa e
da valsa.
10) Manuel des Danses de Société de Alexandre (professeur) (1869): relata quadrilhas,
polcas, lyonnaise e schotisch(xote) com algumas variantes como a quadrilha lyonnais e a polcamazurca.
Figura 4 – Uma das obras encontradas no site Gallica (capa de Apologie de la Danse de F. de Lauze)

Fonte: Biblioteca Nacional da França
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Figura 5 – Uma das imagens do Livro Orchésographie (p.41) encontrado no site Gallica

Fonte: Biblioteca Nacional da França

Pela ferramenta de busca Gallica, como já foi exposto antes, existe a possibilidade de
fazer o download gratuito dessas fontes primárias sejam elas livros, manuscritos, poemas,
partituras. Também é possível executar o download de uma página em específico caso o
pesquisador não necessite do documento completo.

Conclusões
Os resultados finais ainda não são conclusivos, pois farão parte de um projeto de
pesquisa mais aprofundado e que levará um tempo maior de pesquisa na área. Contudo, os
resultados encontrados até agora são satisfatórios, pois demonstram rápido acesso a essas
obras originais e o custo zero para obtenção dessas fontes. Todos os livros, manuscritos e
documentos, até então obtidos por download, estão num bom estado de conservação o que
facilita para o historiador na sua tradução e utilização como fonte primária dessas obras que
são, acima de tudo, patrimônio cultural francês.
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O Patrimônio Fotográfico de Santa Maria em ambiente digital
Dhion Carlos Hedlund8
Daniel Flores9

Resumo
Esta pesquisa analisa o acesso ao acervo fotográfico do Arquivo Histórico Municipal de Santa
Maria, através do ICA-AtoM disponibilizado na rede mundial de computadores. São discutidas as
atividades propostas desde a preparação da documentação até a forma final de apresentação das
informações ao usuário, em espécie de catálogo produzido pelo software. A pesquisa é dividida em
cinco etapas: a) preparação da documentação e revisão teórica; b) digitalização das fotografias; c)
preparação dos requisitos técnicos e instalação do ICA-AtoM; d) descrição das fotografias e; e) análise
dos resultados obtidos pelas atividades anteriores, em confronto com as recomendações levantadas na
revisão teórica. Constatou-se que é possível realizar a captura digital utilizando um custo baixo e
pautado pelas recomendações de preservação digital e, que há muitas vantagens em utilizar o ICA-AtoM
na descrição arquivística, devido as funcionalidades que enriquecem e facilitam a atividade e
apresentação final para o usuário.
Palavras-chave: Acesso. Descrição arquivística. Digitalização. Patrimônio Documental.

Introdução
Este artigo discute os resultados obtidos no âmbito da pesquisa de mestrado intitulada
“O Patrimônio Fotográfico de Santa Maria em ambiente digital”. O objetivo da pesquisa é
analisar o acesso ao acervo fotográfico do AHMSM por meio do ICA-AtoM (International
Council Archives – Access to Memory) na internet, com vistas a oferecer ao usuário do arquivo
todas as informações arquivísticas necessárias para o entendimento de cada registro
fotográfico, bem como de seu representante digital produzido na etapa de digitalização do
acervo, seguindo as normas arquivísticas nacionais que regem essas funções, colaborando
assim para a difusão do acervo, para o auxílio na preservação dos documentos originais – no
momento em que se evita o manuseio dos mesmos – e contribuindo para manter viva a
memória santa-mariense. O produto final dessa pesquisa é um instrumento de pesquisa online do acervo. A pesquisa teve início no segundo semestre de 2012 e já obteve resultados
parciais.
O ICA-AtoM é distribuído sob a política de software livre, inteiramente destinado ao
ambiente web, com suporte a vários idiomas, sendo uma ferramenta para auxiliar as
atividades de descrição arquivística, seguindo os padrões do Conselho Internacional de
Arquivos. Contempla as principais normas de descrição arquivística internacionais: a
International Standard Archival Description (General) (ISAD(G)); a International Standard
Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons, and Families (ISAAR (CPF)), a
International Sustainable Development Foundation (ISDIAH) e a International Standard for
Describing Institutions with Archival Holdings (ISDF).
Os instrumentos de pesquisa eletrônicos constituíram-se em poderosas ferramentas e
sua aplicação vem crescendo rapidamente dentro das instituições arquivísticas. Dessa forma,
se faz necessário que estudos sejam realizados para identificar os entraves e as
potencialidades dessas ferramentas, sobretudo na sua forma de utilização e interação com o
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usuário, desde a inserção do conteúdo até as relações virtuais existentes entre as informações
das descrições arquivísticas na publicação final do instrumento. A deficiência em alguns desses
aspectos pode gerar resultados insatisfatórios e até prejudicar o objetivo do projeto e a
imagem da instituição. Conforme Andrade (2008),
A nova geração de instrumentos de referência marca o aproveitamento das
possibilidades do fenômeno Web 2.0 no âmbito das instituições arquivísticas, que culminaria
na aproximação maior dos usuários não acadêmicos às instituições de custódia. Essa
aproximação realimenta as características da nova geração: instrumentos de referência fáceis
de utilizar, padronizados e com comunidades virtuais compostas por outros usuários e por
especialistas que poderão auxiliar no entendimento e uso dessas ferramentas, essas próprias
se beneficiando das dúvidas e nos debates suscitados, gerando um círculo benéfico de
aprimoramento. (ANDRADE, 2008, p.12)
Os arquivistas podem e devem estar nesses grupos de discussões que visam aprimorar
o sistema informatizado. Devem considerar os recursos e as funcionalidades oferecidas pelo
sistema, visando acima de tudo tirar o melhor proveito desse sistema. É preciso pensar no
usuário final, com vistas a facilitar o acesso, as buscas e a recuperação das informações. Diante
desse contexto é que surge essa pesquisa, a qual procura colaborar com as reflexões nessa
área. A descrição arquivística e o acesso ao acervo fotográfico do AHMSM a partir do software
ICA-AtoM, configura-se como o tema principal dessa pesquisa.
O AHMSM com mais de cinquenta anos de existência, constitui-se num importante
local de memória do município. É um lugar onde pesquisadores de diversas áreas do
conhecimento interagem e realizam suas pesquisas. Esse caráter interdisciplinar do arquivo
evidencia a importância dos documentos ali armazenados e enriquece a produção de
conhecimentos, justificando as ações para acesso e preservação do acervo.
Para complementar, o instrumento de pesquisa eletrônico aqui proposto, pode ser
visto também como uma fonte de divulgação de Santa Maria a partir de seu Patrimônio
Histórico Documental. Segundo Baisch (2012), “a Internet, como veículo de informação e
comunicação cada vez mais presente na sociedade, tem a capacidade de atrair público fora da
cidade e, portanto, incentivar o turismo”. (BAISCH, 2012, p.25). Tornar acessível a informação
é um dos objetivos principais do arquivista, sendo imprescindível sua busca pela melhor
maneira desse fazer arquivístico.

O acervo fotográfico do AHMSM
A emancipação política do município de Santa Maria ocorreu no dia 17 de maio de
1858. Dez anos mais tarde, em 1868, um ano antes de ser instalado o sistema republicano, é
que os documentos começaram a ser acumulados. O encerramento do recolhimento de
documentos se deu no ano de 1975 e, segundo Calil (2011, p. 34) pode estar relacionado à
“falta de uma política de gestão documental na Prefeitura Municipal de Santa Maria” naquela
época. Calil (2011, p.34) ainda lembra que na década de 90, o acervo documental que se
encontrava embaixo da ponte da Rua Tuiuti no Parque Itaimbé, oriundo das atividades da
administração pública até então, foi reunido com outro acervo que estava localizado na
Biblioteca Pública Municipal (jornais, revistas, folhetos, fotografias, discos, fitas, etc.), para
constituir o acervo do AHMSM.
De lá pra cá, o AHMSM recebeu inúmeras doações de fotografias que retratam a
evolução histórica do município, as quais estavam sendo acumuladas por pessoas físicas da
sociedade. Esse acervo iconográfico do AHMSM é constituído por aproximadamente três mil e
cem imagens (3100) que registram a evolução política, histórica e urbana do município e
região, desde o final do século XIX até os dias atuais.
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Segundo a Diretora do Arquivo, Daniéle Xavier Calil, parte das fotografias que compõe
o acervo fotográfico do AHMSM foram obtidas através do recolhimento das secretarias da
Prefeitura Municipal e outras, através de doações. Esse acervo apresenta registros de diversos
fatos históricos, dentre eles: a evolução da cidade de Santa Maria; o comércio; as ruas e
avenidas; pontes; construções; pontos turísticos; eventos tradicionais (teatro, dança, rodeios,
inaugurações); vistas aéreas; praças; edifícios; desfiles oficiais; eventos promovidos pela
Universidade Federal de Santa Maria; pessoas importantes e autoridades; e outros
acontecimentos relevantes que contam a história da sociedade Santa-mariense.
As fotografias a serem digitalizadas e descritas nesse trabalho são integrantes desse
acervo fotográfico. Constituem um universo de 733 unidades documentais, divididas e
armazenadas em 17 pastas-arquivo diferentes. Foram produzidas entre o final do século XIX
até meados dos anos 90. Essa delimitação foi definida a partir de um levantamento prévio
realizado no AHMSM, por meio da análise dos registros de pesquisas dos usuários no acervo
da instituição. Constatou-se que os registros fotográficos pertencentes ao período delimitado
entre o final do século XIX e o final do século XX, são os mais procurados e utilizados nas
pesquisas dos usuários do AHMSM. Essa análise, em conjunto com as necessidades
apresentadas pela Diretora do Arquivo, resultaram na escolha dos registros fotográficos desse
período.

O ICA-AtoM
O software ICA-AtoM10 é resultante de um projeto de mesmo nome. O projeto ICAAtoM teve seu início através de um relatório em 2003, da Comissão de Tecnologia da
Informação do International Council Archives (ICA), que estabelecia requisitos funcionais para
um "Open Source Archival Resource Information System” (OSARIS) (tradução nossa: Sistema
aberto de pesquisa em informações arquivísticas). O software ICA-AtoM é totalmente voltado
ao ambiente web, com suporte a vários idiomas e se destina a auxiliar as atividades de
descrição arquivística em conformidade com os padrões do ICA. Foi desenvolvido para ser
utilizado em conjunto com outras ferramentas de código aberto: Apache, MySQL, Hypertext
Preprocessor (PHP), Symfony e Qubit Toolkit.
Todos estas ferramentas citadas acima, incluindo o ICA-AtoM, estão sob a licença GNU
Affero General Public License (A-GPL) versão 3, ou seja, podem ser usados, copiados,
estudados, modificados e redistribuídos sem restrição. Também, não há custos para o
download de nenhum dos softwares listados acima. O ICA-AtoM é distribuído sob a política de
Software Livre com o objetivo de facilitar às instituições arquivísticas difundirem seus acervos
através da internet e providenciar o acesso à documentação armazenada, de uma forma livre e
gratuita.
A Artefactual Systems em colaboração com o Program Commission (PCOM) do ICA e
com o auxílio de uma grande rede de colaboradores internacionais, arquitetaram as
funcionalidades deste software. E nesta arquitetura, um dos pontos mais importantes é a
conformidade com as normas de descrição arquivística recomendadas pelo ICA. As normas de
descrição arquivística contempladas atualmente por essa ferramenta, são:



a ISAD(G) - (2ª edição, 1999), que fornece orientação para descrição do fundo e suas
partes componentes;
a ISAAR(CPF) - (2ª edição, 2003), que dá orientações para a criação de registros de
autoridade sobre os produtores de materiais arquivísticos;

10

O sítio oficial do software encontra-se no endereço virtual <http://ICA-AtoM.org>.
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a ISDF - (1ª edição, 2007), que dá orientação para a descrição das funções dos
produtores de documentos, e;
a ISDIAH - (1ª edição, 2008), que cria um sistema de informação arquivística mais útil
com a descrição separada e normalizada dos custodiadores.

Dessa forma, ao contemplar as principais normas de descrição arquivística, o ICA-AtoM
se constitui numa poderosa ferramenta para as instituições arquivísticas. Soma-se a isso, a
possibilidade de receber descrições de uma ou de várias instituições ao mesmo tempo,
facilitando a adoção compartilhada dessa ferramenta pelas instituições.
É importante mencionar aqui, a integração do ICA-AtoM com o software
Archvematica. O Archivematica é um repositório digital que foi construído com o objetivo de
armazenar a documentação em formato digital, seguindo os padrões exigidos em relação à
preservação digital, visando torná-la acessível a longo prazo. Sua estrutura e funcionamento
seguem o padrão ISO-OAIS. Os documentos armazenados são acessíveis por meio do ICA-AtoM
acoplado ao repositório.
Três softwares são requisitos mínimos para a instalação do ICA-AtoM: a) um software
gerenciador de banco de dados, b) um servidor web, e c) a linguagem de programação PHP.
Para o banco de dados recomenda-se o MySQL versão 5.0, 5.1 ou 5.5. Para o servidor web
recomenda-se o Apache HTTPD versão 2.0 ou 2.2. Para a linguagem de programação PHP
recomenda-se o PHP versão 5.3 ou superior. Além destes três, há outros softwares que se
fazem necessários para ativar certas funcionalidades, visando utilizar o ICA-AtoM em sua
plenitude.
Para facilitar a instalação, existem softwares como o WAMP Server ou Xampp, que já
trazem o Apache, o MySql e o PHP5 juntos. Outra opção, além da instalação manual do ICAAtoM e de seus componentes, feita especialmente para quem deseja “pular” esta etapa de
instalação do software e que deseja algo mais simples, se refere à instalação do “Xubuntu”
com o ICA-AtoM. Este é um sistema operacional baseado em Linux, distribuído pela empresa
desenvolvedora do ICA-AtoM, que possui um conjunto de softwares já instalados, incluindo o
Archivematica e o ICA-AtoM já instalados. Ou seja, após instalar este sistema operacional basta
acessar o ícone de atalho do ICA-AtoM na “Área de Trabalho” e o mesmo já estará pronto para
uso. É possível também apenas rodar o sistema a partir de uma mídia removível sem afetar o
sistema operacional nativo do computador.

Metodologia
Do ponto de vista da sua natureza, esta pesquisa se caracteriza como uma pesquisa
aplicada, pois “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de
problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais.” (SILVA, 2005, p.20). A partir de
uma revisão teórica sobre o conteúdo a ser trabalhado, com o intuito de confrontá-los com os
resultados obtidos pela atividade prática, realizou-se uma pesquisa exploratória.
Esta pesquisa pode ser dividida em cinco etapas: 1) preparação da documentação e
revisão teórica; 2) digitalização das fotografias; 3) preparação dos requisitos técnicos para
instalação do ICA-AtoM; 4) descrição das fotografias e; 5) análise dos resultados obtidos pelas
atividades práticas anteriores, em confronto com as recomendações levantadas na revisão
teórica. As 4 primeiras etapas foram realizadas com êxito, sendo que a quinta etapa ainda está
em fase de desenvolvimento.
Optou-se por utilizar softwares livres à medida do possível. O sistema operacional do
computador destinado ao projeto, opera em plataforma Windows Seven por ser uma política
da Prefeitura Municipal a utilização desse sistema em todas as suas unidades. Já para os
27

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

softwares auxiliares ao desenvolvimento da pesquisa, tem-se a maioria distribuída sob a
política de software livre, como o Gimp para o recorte das bordas das imagens derivadas de
acesso; e o pacote de escritório LibreOffice, uma suíte de softwares semelhantes aos do pacote
Office do Windows, com Editor de texto, Planilhas de cálculo, Apresentações, Banco de dados
e notas.

Digitalização do acervo
Conforme as recomendações para a digitalização de documentos arquivísticos
permanentes elaboradas pelo CONARQ (2010), a escolha do equipamento de captura digital a
ser utilizado, deve ser realizada após o minucioso exame do suporte do documento original,
considerando suas “características físicas e estado de conservação, de forma a garantir aos
representantes digitais a melhor fidelidade visual em relação aos documentos originais, e sem
comprometer seu estado de conservação”. (CONARQ, 2010, p. 9).
Além disso, o mesmo sugere a adoção dos seguintes tipos de equipamento,
dependendo do suporte do documento: a) Escâneres de mesa (flat bed); b) Escâneres
planetários; c) Câmeras digitais; d) Equipamentos para digitalização de negativos e diapositivos
fotográficos; d) Equipamentos para digitalização de microformas; e) Escâneres de produção e
alimentação automática. Dentre as alternativas citadas, levando em consideração o suporte
papel fotográfico do conjunto documental, inicialmente pôde-se optar por três delas:
escâneres de mesa, escâneres planetários e câmeras digitais.
Devido a existência de fotografias em condições delicadas em relação ao seu suporte,
bem como a possível continuidade deste projeto na digitalização de documentos maiores,
descartou-se a opção de escâner de mesa. Além disso, constatou-se que a maioria dos
escâneres de mesa emitem luz flash obrigatoriamente, o que acaba prejudicando a
conservação do documento (PAES, 2004, p. 143). A opção de escâner planetário foi descartada
devido a dificuldade e demora em conseguir recursos para a compra deste equipamento,
tendo em vista o alto custo financeiro exigido, em confronto com os recursos destinados ao
AHMSM. Isso permitiu adotar a opção de adquirir uma câmera digital profissional e construir
um equipamento idêntico a um escâner planetário.
A alternativa de utilização de câmeras digitais implica no uso de mesas de reprodução,
além de sistemas de iluminação artificial compatíveis, muito semelhante ao escâner
planetário. Porém, este modo de captura utiliza câmeras digitais adquiridas separadamente do
restante do equipamento. Depois de concluída a montagem do escâner conforme as
recomendações foi possível realizar os testes de captura digital.
De acordo com as recomendações encontradas, os representantes digitais gerados
podem ser: Matriz Digital (MD), Matriz Digital com processamento de imagem (MDPI –
opcional), Derivada de Acesso (DA) e Derivada de navegação (DN – Thumbnail – opcional).
Procedeu-se à geração de MD's conforme as configurações encontradas: resolução de 300 dpi;
escala 1:1; margem preta de 0,2 cm ao redor do documento; 24 bits (8 bits por canal de cor);
modo RGB e tipo de reprodução em cor. Em relação aos formatos de arquivo utilizados, o
CONARQ coloca que
As câmeras digitais geram um arquivo digital denominado de RAW, e que é um
formato proprietário (cada fabricante tem o seu próprio formato que o faz dependente de
hardware e software específicos). Entendemos que a utilização da câmera digital para
reproduzir em imagens digitais documentos permanentes é direcionada à produção de um
representante digital do documento original em outro suporte e não à produção de um
original digital, e, portanto não há necessidade obrigatória de conservar o formato RAW após a
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finalização do processo de captura digital e controle de qualidade e geração da imagem matriz
e das imagens derivadas. (CONARQ, p. 9 – 10).
Fica claro que, nesse caso como a captura é direcionada à produção de um
representante digital, do documento original (ou seja, reproduzi-lo em outro suporte), e não à
produção de um original digital direto da câmera em formato RAW, não é necessário conservar
o formato RAW gerado. Ainda segundo o CONARQ (2010, p. 9), geralmente as imagens em
RAW são convertidas para formatos como o TIFF ou JPEG, através do software que vem com a
câmera digital. Além disso, em fotografia digital são muitas vezes denominados de “negativos
digitais”, pois é o registro em arquivo digital. Portanto, os formatos utilizados para a
digitalização do conjunto documento documental em questão, foram: TIFF para as MD's e JPEG
para as DA's, utilizando-se do software da câmera digital conforme esclarecido nas
recomendações do CONARQ.

Utilização do ICA-AtoM
Desde a sua primeira versão lançada em 2006, o ICA-AtoM vem aperfeiçoando os
recursos já existentes e acrescentando outros novos. Por ser bastante extensivo discorrer
sobre cada um deles, o presente texto limita-se a abordar alguns dos principais recursos
técnicos e funcionais existentes, que podem subsidiar o gestor em sua tomada de decisão.
O ICA-AtoM utiliza procedimentos simples das tecnologias para internet oferecidas
atualmente. Desse modo, a partir de seu navegador de internet padrão e acesso à internet, é
possível utilizar todos os recursos disponíveis no software. A forma básica de funcionamento
do software consiste em que os usuários acessem pelo navegador de internet as páginas
estruturadas em HyperText Markup Language (HTML) que estão no servidor; e ao clicar em um
botão ou em um link na página, um script escrito em PHP é ativado, e envia um comando para
a base de dados, retornando em formato HTML para o navegador de internet o resultado
desse comando (ICA, 2011).
Dessa forma, entende-se que a interface do software apresentada no navegador
constitui-se num canal de interação com o usuário, ou seja, é através do navegador que se
pode criar, visualizar, pesquisar, atualizar e excluir descrições arquivísticas e/ou as ações de
configuração do software. Nesse contexto, é importante salientar um aspecto fundamental
para que haja essa interação, que é a necessidade do suporte para JavaScript (JS) no
navegador do usuário. Segundo o manual do usuário (ICA, 2011), o ICA-AtoM baseia-se no
"client-side" do JS para ativar certos efeitos quando se exibe os conteúdos, como por exemplo:
- na tela de edição da descrição arquivística, onde os campos são agrupados em áreas
de informação que são "desdobráveis", é por meio de JS que os campos podem ser exibidos ou
ocultados;
- em alguns menus onde as listas desdobráveis são flexíveis, e o JS é responsável por
fazer com que essas opções na lista possam ser expandidas para exibir mais opções ou
recolhidas para escondê-las.
Portanto, a utilização de navegadores de internet mais antigos, que não possuem
suporte para JS, não são capazes de exibir estes efeitos. Contudo, ainda são capazes de acessar
o ICA-AtoM, mas sem as funcionalidades citadas acima, por exemplo. Por isso é recomendado
que os usuários utilizem navegadores de Internet modernos que suportem JS. Após a
instalação do ICA-AtoM, percebe-se que existem dois ambientes distintos mas que mantém
uma relação entre si:
- o ambiente para usuários registrados no sistema, com o uso de senha e;
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- o ambiente para usuários não registrados no sistema, sem o uso de senha e portanto
sem acesso à área administrativa do software.
Os privilégios concedidos aos usuários registrados são funcionalidades que alteram
diretamente o banco de dados do software, como por exemplo, a inserção das descrições
arquivísticas e a tradução do software. Já os usuários sem acesso à área administrativa do
software, não possuem privilégios especiais, podendo apenas visualizar as informações e
realizar buscas por termos específicos.
Através da área administrativa é possível também criar grupos de usuários e definir
privilégios específicos para cada grupo de usuários. Isto permite melhor gestão das permissões
dentro das possíveis divisões ou seções do portal. Por padrão, o ICA-AtoM possui seis grupos
de usuários. Confira abaixo a lista em ordem crescente de privilégios:
Anônimo: grupo atribuído automaticamente a usuários inseridos incorretamente na
base de dados, seja por falha ou tentativa de invasão. Possui permissão apenas para visualizar
as informações do site.
Autenticado: grupo atribuído automaticamente a usuários inseridos corretamente na
base de dados pelos administradores do ICA-AtoM. Possui permissão apenas para visualizar as
informações armazenadas.
Tradutor: possui permissão apenas para traduzir a interface do software.
Colaborador: possui permissões para criar, exibir e atualizar descrições arquivísticas
preliminares, criar e atualizar registros de autoridade.
Editor: possui permissões para criar, exibir, atualizar e excluir descrições arquivísticas,
publicar novas descrições arquivísticas, criar, atualizar e excluir registros de autoridade, criar,
atualizar e excluir termos de taxonomia.
Administrador: possui todos os privilégios do sistema.
No momento o ICA-AtoM utilizado nesta pesquisa opera apenas com o grupo de
usuários administradores. A partir destes usuários é que estão sendo inseridas as informações
da descrição arquivística e os representantes digitais.

Conclusões
Para atingir o objetivo da pesquisa, foi necessária a revisão de três áreas principais,
que constituem o problema: a descrição arquivística, a digitalização de documentos, e o acesso
por meio de um sistema informatizado de descrição arquivística. Num primeiro momento
realizou-se o diagnóstico da situação documental e verificou-se que o acervo fotográfico
selecionado estava arranjado, identificado no Quadro de arranjo da instituição, possuindo
alguns dos elementos descritivos mínimos obrigatórios exigidos pela Norma Brasileira de
Descrição Arquivística (NOBRADE). Procedeu-se à descrição arquivística para completar o
restante dos elementos obrigatórios, visando proceder à digitalização. Também, foram
estabelecidos os níveis de descrição conforme a NOBRADE: fundo (nível 1), grupo (nível 2),
série (nível 3), dossiê/processo (nível 4) e item documental (nível 5).
Em relação à digitalização, foi necessário procurar um meio alternativo para realizar a
captura digital, em vez de adquirir um equipamento pronto de fábrica. Foi construído um
escâner planetário, utilizando uma câmera digital profissional, uma mesa com bandeja antireflexiva e um conjunto de luzes suspensas em cada lado da mesa, seguindo as
recomendações para digitalização de documentos arquivísticos permanentes do Conselho
Nacional de Arquivos. Constatou-se que é possível realizar a captura digital utilizando um custo
baixo, pautado pelas recomendações de preservação digital.
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Em relação ao ICA-AtoM, concluiu-se até o momento, que há muitas vantagens em
utilizá-lo na descrição arquivística. É um software livre para modificações, gratuito, utiliza
como dependências outros softwares livres – o que favorece a adoção pelas instituições por
não ser dependente de empresas proprietárias – e contempla as principais normas
internacionais de descrição arquivística. Cada instituição tem suas especificidades em relação à
descrição do seu gênero documental e suas preferências na descrição, no entanto, quando
comparado com soluções comerciais, o ICA-AtoM permite explorar enormes potencialidades
por uma fração do custo das soluções proprietárias, e pautado pelas normas de descrição
arquivística. Concluiu-se também que há muitas funcionalidades que enriquecem e facilitam a
atividade e apresentação da descrição arquivística para o usuário final.
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Restauro em Taxidermia: mamíferos do acervo do Museu Carlos Ritter
Fernando Gonçalves Duarte11

Resumo
O trabalho descreve procedimentos de restauro aplicados em um exemplar taxidermizado de
Hydrochoerus hydrochaeris (Capivara) e um Tayassu Tajacu (Cateto). Em termos zoológicos um é roedor
abundante em nossa fauna, o que justificaria seu descarte e substituição, já o outro é exótico para a
região sul e ameaçado de extinção. Por outro lado, os gastos de materiais e tempo se justificaram por se
tratarem de exemplares históricos, pertencentes à coleção do Museu Carlos Ritter. Serviram como
modelo para analisar antigas técnicas e materiais, sendo que o restauro desses espécimes possibilitou
um desafio técnico, onde dificuldades giravam em torno da reconstituição das características naturais. O
resultado serviu para corroborar hipóteses de viabilidade na utilização de materiais aplicados no
restauro. A escassa bibliografia tornou a atividade difícil fato ao ineditismo desse estudo de caso.
Palavras-chave: Restauro. Taxidermia de mamíferos. Acervo de história natural.

Introdução
Este trabalho trata dos procedimentos de restauro empregados em dois exemplares
taxidermizados de mamíferos de pequeno porte. Os exemplares restaurados são um
Hydrochoerus hydrochaeris (Capivara) e, o outro, um Tayassu tajacu (Cateto). Ambos
pertencem à coleção mastozoológica do acervo do Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter da
UFPel/RS. O Museu possui vasta coleção de animais taxidermizados advindas da coleção
particular de Carlos Ritter, doados em 1926 à antiga Escola de Agronomia e Veterinária Eliseu
Maciel, hoje UFPel, justificando assim todo o esforço para a sua preservação, ou seja, para sua
salvaguarda e comunicação.
A Taxidermia é a arte de dar uma aparência viva aos animais separados de suas carnes
e suas vísceras, criando uma ilusão ou alusão à vida (LARSEN, 1945). Na técnica da taxidermia é
conservado nada mais que a pele, e em alguns casos o crânio. As principais etapas na
taxidermia são: o tratamento da pele, a moldagem da cabeça e a foto análise.
A pele constitui a forma do corpo, a vestimenta de um cadáver sem vida. A pele que se
retira de um animal, aderida por excelência na superfície do corpo, pertencendo à parte mais
próxima do corpo, sendo já externa a ele. A pele é um prolongamento do ser vivo,
condensando e cristalizando uma existência passada de um corpo ausente. É uma delimitação
entre a vida e a morte, ela se ajusta intimamente ao molde corporal exprimindo o seu estado:
o corpo morto, o cadáver (MAURON; RIBAUPIERRE, 1999).
A moldagem da cabeça, para a taxidermia constitui no detalhe mais importante para
fornecer a expressão do animal. Na Historia Natural a moldagem da cabeça já era descrita por
Plínio "O Velho", onde ele descrevia a técnica para a execução de retratos mortuários, na
busca de uma semelhança fiel que garantisse uma memória do defunto. O molde da cabeça
garante grande fidelidade ao vivo, isto é, uma semelhança direta, imediata, real e evidente.
Com o molde se busca uma verdade na imagem do vivo, real e não idealizado. Em latim, o
sentido de imago afirma o retrato, a aparência física do modelo.
A foto analise constitui para o taxidermista o animal in natura onde se observa as
características mais marcantes da espécie, podendo analisar e comparar com o seu arranjo
taxidermizado, na busca da fidelidade. A fotografia é a imagem semelhante em sua essência,
constitui um dispositivo que favorece o ressurgimento "o fantasma invocado e convocado,
torna-se vivo, ele vem na imagem, e através dela sua carne torna-se sensível" (MAURON;
RIBAUPIERRE, 1999).
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O objetivo principal do trabalho foi procurar soluções de intervenção técnica e artística
que permitissem uma reconstituição realista na recuperação dos mamíferos.
Outro objetivo foi a das peças recuperaram a possibilidade de reintrodução nas
exposições do Museu. Em tais coleções museológicas, segundo Franco (2002, p. 285), "toda a
coleção tem importância didática, uma vez que a sua utilização sempre implica em atualização
e geração de conhecimento", este tipo de coleção serve de apoio para a identificação da
espécie, o que evidencia a importância de sua aparência para a comunicação.

Metodologia e resultados
O restauro das peças foi planejado e discutido com o Laboratório de Taxidermia do
Instituto de Biologia da UFPel durante o ano de 2012. O trabalho desenvolvido pode ser
descrito conforme as etapas definidas a seguir.
A primeira etapa de trabalho foi a realização de uma revisão da literatura sobre as
técnicas e procedimentos de taxidermia.
Também os materiais e técnicas de conservação e restauro para esta prática foram
buscados na literatura. Observou-se a pouca disponibilidade de literatura especializada e a
falta de descrições detalhadas e precisas. Existem muito poucos trabalhos direcionados ao
restauro de peças taxidermizadas. Os profissionais na área se utilizam de sais que mantém a
preservação das peças por um longo período, mas para sua conservação é necessário uma
política de manutenção e preservação nos locais onde as peças se encontram lotadas.
Na segunda etapa foi realizado um diagnóstico do estado de conservação das peças,
identificando os problemas e o grau de intervenção necessária para que esses objetos
pudessem retomar o seu ciclo museológico.
O diagnóstico geral do estado de conservação está sintetizado a seguir:
a) As condições de armazenamento eram inadequadas, sem controle de iluminação,
temperatura e umidade relativa;
b) As bases de apoio, em madeira, estavam em péssimo estado de conservação, gerando
instabilidade e desequilíbrio das peças;
c) As condições de conservação eram muito ruins. Havia um desbotamento generalizado da
pelagem, partes do corpo quebradas como orelhas, unhas, etc., suturas diversas
aparentes e rompidas, assim como acabamentos e intervenções artísticas anteriores
inadequadas sob o ponto de vista técnico-artístico.
O diagnostico para cada peça, foi realizado através da analise visual da peça, com o
auxilio de lupa e fotografias de alta resolução para poder observar detalhes de reduzidas
dimensões da peça, avaliando todos os ângulos e pormenores.
Descrição dos procedimentos realizado na capivara
A capivara Hydrochoerus hidrochaeris (Linnaeus, 1758) – Ritter é um exemplar sem
data de coleta, preparação e incorporação à coleção. Estima-se que tenha sido produzido na
década de 1950. Seu interior é preenchido com madeira, ferro, palha e argila.
I. Diagnóstico
Na análise do estado de conservação do material foram constatadas as
seguintes patologias na aparência externa do animal:
a) sujidades, das mais variadas. A poeira se acumulava por toda a peça, onde havia uma
concentração nas patas, orelhas e lombo. Cadáveres de pequenos insetos também
foram encontrados, envolvidos por teias de aranha concluindo-se que a peça nunca
havia sofrido uma higienização básica;
33

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

b) haviam costuras com barbante rompidas devido à sua desidratação e encolhimento do
couro deixando exposto, em particular, a sustentação interna em madeira da região
ventral;
c) observou-se rasgos e perfurações na pele;
d) grande perda de pelos era fortemente marcada por toda a peça, mas na totalidade os
pelos estavam firmes ao couro;
e) contorno dos olhos e orelhas encontrava-se rasgados ou roídos, provavelmente por
agentes biológicos;
f) nas orelhas, olhos, unhas, focinho havia a presença de verniz amarelado e esfolhando;
g) o focinho encontrava-se completamente despigmentado;
h) perda de algumas unhas onde as falanges ficavam expostas.
A estrutura interna foi avaliada a olho nu e por meio de radiografias. As
radiografias evitaram a necessidade de desmonte de uma peça antiga e fragilizada por
seu estado atual de conservação. A radiografia foi realizada no hospital Veterinário da
Faculdade de Veterinária da Universidade Federal de Pelotas, servindo para analise e
auxilio no diagnostico do interior da peça. O exame radiográfico foi realizado em cinco
partes distintas, devido ao aparelho ser portátil. Constatou-se que a estrutura interna
era composta de peças em madeira e em ferro. Havia, ainda, pregos e cordão de
algodão que fixavam a palha e uma camada de argila de acabamento. Nas análises
realizadas observaram-se as seguintes patologias:
a) a camada de argila localizada entre a pele e a palha, empregada para o nivelamento,
encontrava-se extremamente craquelada;
b) os pregos usados na fixação da palha encontravam-se oxidados, levando ao desmonte
da fixação do cordão que segurava a palha na estrutura central de madeira.
O pedestal em madeira encontrava-se em regular estado, necessitando um
reajuste na união das pranchas de madeira que o compunham. Era composto de duas
pranchas do tipo macho e fêmea que devido à dilatação e contração haviam se
separado. Era necessário também um tratamento na superfície, pois o verniz
encontrava-se com arranhões e algum descascamento.
A peça não apresentou a presença de agentes biológicos em atividade.
Figura 1 – Aspecto geral da capivara antes das intervenções de restauro.

Fonte: Acervo do autor

II. Procedimentos Iniciais
Antes da intervenção foi realizada a eliminação de qualquer traço de sujidade.
Iniciou-se pela remoção dos cordões de sutura, que estavam rompidos e encontravamse desprendidos.
Foi feita a remoção da poeira com o auxilio de um aspirador de pó em baixa
frequência onde o tubo de sucção ficou protegido com uma micro tela para
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recolhimento de pequenas partículas e para eventual desprendimento de pelos
durante a sucção.
Após a remoção da poeira, foi realizada uma lavagem apenas com espuma de
sabão neutro (DETERTEC), para remoção de sujidades graxas, sendo removida
imediatamente com algodão embebido em água limpa.
A limpeza foi completada com o uso de Essência de Terebintina aplicada com o
auxilio de um pincel por toda a peça, com a finalidade de remoção de resíduos graxos
persistentes, como também desinfecção exterior e eliminação de fungos da peça.
Foi aplicado TF7 (convertedor de ferrugem) nos parafusos de fixação das patas
do animal com a base de madeira, para auxilio na remoção destes.
O animal foi removido da base de madeira e colocado em uma cama
acolchoada com plástico bolha ao fundo de uma caixa de papelão. Para o pescoço foi
aberta meia circunferência em uma das extremidades da caixa. O animal inicialmente
ficou na posição de patas para o ar, onde primeiramente seria solucionada a abertura
do ventre.
Os procedimentos iniciais incluíram ensaios de materiais. Foram realizados
testes de sutura, colagem, obturação e pintura em pedaços de couro de outro
Hydrochoerus hydrochaerismais jovem, disponível no laboratório.
Ao longo do processo sempre as ações realizadas tiveram como orientação
básica os padrões e princípios da taxidermia, onde as intervenções necessárias buscam
resgatar uma similaridade com o animal vivo.
III. Fechamento e reconstituição da peça
O primeiro procedimento de reconstituição da peça foi o tratamento da
estrutura interna que se encontrava exposta. A estrutura em ferro e pregos com a
presença de ferrugem no interior da peça não foram tratados nem removidos por falta
de acessibilidade. A estrutura principal no centro do corpo é em madeira de pinho com
1,0 cm de espessura. A mesma havia cedido e rompido as antigas costuras. Foi
removida parte da madeira que sobressaía ao longo do ventre, com o auxilio de uma
furadeira. Foram realizados pequenos furos bem próximos uns aos outros e os
pedaços arrancados com o auxilio de um alicate e uma Máquina Dremmer, os quais
auxiliaram na remoção de aproximadamente um centímetro da estrutura central da
peça, que impedia a união da costura original.
A consolidação do enchimento da peça foi feito com tiras de algodão cru
coladas com Primal. As mesmas foram utilizadas para complementar o papel
originalmente desempenhado pela argila que protegia a palha no interior da peça.
Deste modo manteve-se clara a intervenção e os procedimentos originais do processo
de taxidermização.
No fechamento da peça foi necessária a confecção de um reforço de borda
devido ao ressecamento e fragilidade dos furos da costura original da pele. Para tanto
foi empregado um tecido de algodão cru, em ordidura racar cortado na forma de tiras
de tamanhos variados. A fixação do tecido no couro foi feito com Primal B 60, adesivo
à base de acrílico com baixa viscosidade e com um pH entre 9.0 e 9.5. A escolha foi
baseada no observado nos experimentos iniciais, onde a mesma obteve uma ótima
aderência ao couro fragilizado e ao tecido de algodão.
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Figura 2 – Reforço da estrutura interna por meio de bandagem em tecido em algodão cru e o
reforço das bordas para permitir a recostura da peça.

Fonte: Acervo do autor

Após o reforço de borda ao longo de todas as aberturas foi realizada uma nova
costura, constatando-se que, em algumas zonas, principalmente nas patas não havia
vestígio de antiga costura, o fechamento no original se deu apenas com a argila, o que
facilitou o rompimento com o passar do tempo. Nas patas do animal sargentos
serviram para auxilio na união das costuras rompidas.
O procedimento de costura se deu com o auxilio de uma agulha curva com
linha Cordonê da marca Settanyl, um fio sintético 100% poliéster e encerado, tendo
ótima resistência e boa trabalhabilidade na cor marrom (0326).
Refeita a costura, observaram-se frestas ocasionadas pela deformação durante
a secagem do couro e talvez também causada quando a estrutura de madeira do
interior da peça forçou as costuras antes de rompê-las. Estas frestas interferiam
visualmente na aparência do animal, e por isso foram preenchidas. O preenchimento
foi feita em massa de porcelana fria pigmentada, uma mistura de amido de milho, cola
PVA, vaselina liquida e sumo de limão, cozida em micro-ondas.
Enquanto a massa encontrava-se fresca aplicou-se um enxerto de pelos com o
auxilio de pinça. As mechas implantadas eram advindas de retalhos de couro de
capivara. Foram preenchidas as partes faltantes, nas costuras e pequenas perfurações.
Para as zonas de perda de pelo ao longo do corpo as mechas foram fixadas com
Primal.
Para o restauro das pálpebras e focinho utilizou-se massa de porcelana fria
colorizada com tinta a óleo para criar um tom próximo da coloração do couro do
animal. Nas orelhas a parte roída foi reconstituída com papel japonês estruturado com
uma camada de massa de porcelana fria, a borda foi reforçada com o mesmo material.
As unhas faltantes foram cortadas em polímero termoplástico PET
(politereftalato de etileno) e moldadas com o auxilio de calor para dar a curvatura
necessária. Foram lixadas e fixadas com cola quente. Realizou-se uma pintura de
aquarela, para dar um efeito mais natural ao conjunto das unhas.
Para a recuperação da coloração da pelagem, foi realizada uma pintura para
tingimento na marca Holzbeize na cor Vieux Chêne, solúvel em água. O tingimento
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ocorreu apenas no couro, deixando os pelos no seu estado natural. A pintura serviu
para tonalizar o couro esmaecido pela radiação solar e fluorescente criando um maior
contraste com os pelos e realçando-os.
Figura 3 – Implante de pelos de capivara nos preenchimentos empregados nas pequenas
falhas e no arremate das costura.

Fonte: Acervo do autor.

Para o pedestal, após a união e colagem com cola branca das partes separadas, foi
removido o verniz, que se encontrava arranhado com zonas de perdas. Na remoção do verniz
foi aplicado Hidróxido de Amônia e depois realizado a superfície foi raspada e lixada. No
acabamento final foi aplicada cera cristalina dissolvida em terebintina com auxilio de um
pincel. Após secagem foi dado um pequeno lustro com flanela.
IV. Desinfecção
A desinfecção no interior da peça foi feita com injeções de K-otrini na
proporção 1:10 para uma ação preventiva de agentes biológicos de degradação.
V. Referência de imagem in natura e finalização
No termino do restauro foi feita a fixação da peça no pedestal original, previamente
restaurado.
Figura 4 – Imagem de uma capivara viva e da peça após os procedimentos de restauro.

Fonte: Acervo do autor.
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Descrição dos procedimentos realizados no cateto
O cateto Tayassu tajacu (Linnaeus, 1758) também é um exemplar sem data de coleta,
preparação e incorporação à coleção. Estima-se que tenha sido produzido na década de 1950.
I. Diagnóstico
No estado de conservação geral do material observaram-se as costuras coesas, não
sendo necessário investigar o interior da peça. As pálpebras estavam roídas e a íris na cor azul
não correspondia com o animal real in natura.
As patas estavam parcialmente danificadas, com perda de cascos. A base encontravase em mal estado de conservação com a presença de agentes patológicos.
Constatou-se uma impregnação generalizada por fungos, traças e besouros.
Figura 5 - Aspecto geral do cateto antes das intervenções de restauro.

Fonte: Acervo do autor.

II. Procedimentos iniciais
Os procedimentos de limpeza empregados no cateto foram idênticos aos
descritos anteriormente para a capivara.
III. Reconstituição da peça
A pelagem permanecia firme e coesa, mas com forte desbotamento de toda a peça
devido à ação do tempo e da luz, não sendo necessário tratamento de consolidação da
estrutura ou recuperação do couro e suas costuras.
A área dos olhos foi a única parte onde as intervenções se tornaram necessárias no
couro do animal. A reconstituição das pálpebras foi feita a partir de remodelagem e pintura. A
remodelagem foi realizada com massa de porcelana fria e a pintura com cera de abelha
clarificada, Resina Dammar e pigmentos, utilizados na pintura encáustica. Os olhos eram
constituídos de “bolitas de gude” em vidro azul vivo. As mesmas foram substituídas por olhos
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utilizados atualmente em taxidermia, para dar uma aparência mais fiel ao animal real. No
processo de substituição foi necessário umedecer a região dos olhos com água morna para
que o couro amolecesse antes da retirada dos mesmos. Os novos olhos foram fixados com
massa epóxi.
A recuperação dos cascos utilizou os mesmos materiais e seguiu os mesmos
procedimentos empregados na capivara.
A recuperação da coloração de pelagem característica do cateto requereu uma
intervenção mais drástica que a capivara. Executou-se uma pintura com tinta para
cabelos humanos em toda a peça, pois nos testes anteriormente realizados somente
este tipo de pintura dava recobrimento ao pelo. Foi preservando o anel em torno do
pescoço sem pintura, protegido por papel alumínio durante a aplicação da pintura.
Após a pintura o excesso da tinta foi removido com água e sabão neutro, com auxilio
de algodão. A pintura proposta foi para salientar o anel em torno do pescoço, detalhe
típico do animal in natura, e característica de identificação da espécie. Ficou a desejar
a coloração branca do anel e da ponta dos pelos, onde foi optado não intervir com
outra pintura, pois poderia dar um aspecto muito artificial ao animal.
Figura 6 - Detalhe da "bolita de gude" retirada da cavidade ocular.

Fonte: Acervo do autor.

IV. Desinfecção
A desinfecção no interior da peça foi realizada do mesmo modo que o descrito
anteriormente para a capivara.
V. Referência de imagem in natura e finalização
Após o restauro a peça foi fixada provisoriamente em um novo pedestal. O pedestal
original se encontrava em péssimo estado, comprometendo a conservação do animal. Decidiuse a confecção de um novo pedestal em madeira encerada, até a realização do restauro do
pedestal em outro momento.
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Figura 7 - Imagem de um cateto vivo e da peça após os procedimentos de restauro, ainda com a antiga
base.

Fonte: Acervo do autor.

Conclusões
O processo de restauro foi um desafio técnico, pois se baseou na reconstituição das
características naturais dos animais com apoio na hipótese da viabilidade de utilização de
materiais e técnicas tradicionais do restauro de pinturas e papéis.
Com base no estado de conservação em que as peças foram encontradas, pode-se
afirmar que o resultado final da intervenção foi muito positivo.
No entanto, o trabalho realizado conta com a fragilidade da falta de avaliações prévias
da durabilidade e reversibilidade das técnicas empregadas.
Graças às intervenções, os problemas de ordem estética e de informação de caráter
científico foram resolvidos, proporcionando ao observador uma melhor apreciação das peças.
A salvaguarda e a comunicação atingiram plenamente seus objetivos, pautados pelo
restauro dos antigos exemplares taxidermizados e sua reintrodução nas exposições dedicadas
a divulgação da História Natural.
Devido a ausência total de procedimentos e diretrizes para animais taxidermizados, o
trabalho realizado se apoiou nas diretrizes da taxidermia clássica, buscando uma orientação
para futuros trabalhos de restauro na área.
Na busca de trabalhos de restauro, percebeu-se que na Europa a realização é feita por
profissionais artesãos. Na América do Norte, tem-se como referencia "Os Reis da Taxidermia",
divulgados pela televisão, onde são realizadas interferências drásticas para a busca do
principio maior da taxidermia, a semelhança com o animal in natura.
O interesse atual dos taxidermistas é no tratamento da pele, eliminando traços de
gordura com sais e conservantes, a estrutura é composta de materiais modernos sintéticos,
com maior estabilidade na conservação dos corpos. O animal fruto da caça em abundancia
sempre foi substituído, mas hoje algumas espécies se encontram em extinção, dando um
alerta para sua preservação, vivo ou morto.
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Dietilditiocarbamato de sódio como alternativa para a limpeza de
produtos de corrosão em bens culturais feitos de ligas de cobre
João Henrique Ribeiro Barbosa 12
João Cura D’Ars Figueiredo Junior13

Palavras-chave: Dietilditiocarbamato de sódio, inibidor de corrosão, limpeza química, metais.

Introdução
Os metais são materiais inorgânicos que tendem a sofrer processos de corrosão
quando em contato com a atmosfera (seja ela rural, urbana ou marítima), que geralmente é
composta por gases reativos específicos (como os sulfetos, cloretos e outros de natureza
orgânica). A hidratação desses gases leva ao aumento do pH do meio, que se torna ácido e,
portanto, corrosivo. A reação desses agentes com o metal faz com que esse seja oxidado,
provocando a formação de uma camada superficial geradapor produtos de corrosão,
popularmente conhecida por pátina14. Durante o processo, algumas características do metal,
como brilho, resistência mecânica, superfície lisa e áspera e condutividade podem ser
modificadas.
As pátinas podem ser identificadas como do tipo passiva (estável), geralmente
encontrada em tratamentos artísticos; ou ativa (instável)15, resultante da exposição
inadequada do metal. Caso ocorra a formação de uma pátina ativa, a remoção é necessária,
uma vez que o seu comportamento eletroquímico favorece o desenvolvimento de contínuas
reações anódicas (oxidação e liberação de elétrons) e catódicas (redução e aumento do
16
número de oxidação dos íons metálicos) que podem comprometer toda a estrutura da peça .
No entanto, destaca-se que a conservação e restauração de peças metálicas artísticas
utilizando a remoção química de produtos de corrosão deve partir de pesquisas históricas e
artísticas que identifiquem as características de cada item, uma vez que cada peça necessita de
um tratamento específico. Essa remoção pode ser justificada no âmbito das obras de arte em
casos onde os produtos de corrosão alteram a legibilidade, a apreciação estética ou a intenção
original17. Uma vez que a remoção é comprovada são possíveis métodos de limpeza mecânica,
12
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14
Para David Scott “(...) pátina e corrosão são palavras diferentes para a mesma alteração da superfície.
(...) pátina será utilizado para descrever uma superfície suave, camada contínua (...), o termo corrosão será usado
para descrever depósitos minerais que não formar uma camada contínua e suave. Acréscimos na superfície podem
representar um terceiro estado (...). Corrosão pode ser definida como a acumulação de produtos de corrosão e
outros materiais oriundos do ambiente. O termo pátina, no entanto, pode corresponder à corrosão, então uma
ambigüidade é inerente às duas palavras (SCOTT, 2002, p. 10). A tradução, salvo menção contrária, é de nossa
responsabilidade.
15
No caso das ligas de cobre, diversos produtos de corrosão são identificados, porém mesmo sob
condições de conservação adequadas a presença de pátina ativa pode levar à desintegração total do objeto
(HERNANDEZ, 2009, p. 28). Para identificação macroscópica de pátinas do tipo passiva e ativa em metais, verificar
material desenvolvido pelo Instituto Canadense de Conservação (Canadian Conservation Institute – CCI) e pelo
Serviço dos Parques Nacionais dos Estados Unidos da América (National Park Service – NPS USA).
16
FIGUEIREDO JUNIOR, 2012, p. 153.
17 A discussão sobre autenticidade de uma obra de arte é uma reflexão complexa, uma vez que
compreende diversas possibilidades: estado autêntico como estado original, atual e planejado pelo artista, ou tendo
em vista características materiais do objeto, o conceito que o originou e a sua função (VIÑAS, 2010, p. 85-86).
Porém, ela deve ser iniciada anteriormente a uma intervenção, a fim de evitar falsos históricos e artísticos (BRANDI,
2004, p. 72).
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química ou eletroquímica . O tratamento químico pode ser realizado através da decapagem
ácida19, procedimento comumente utilizado nas restaurações por ser barato e de resultado
imediato, contudo de caráter invasivo20; ou pela ação de pré-ligantes para formar compostos
de coordenação. A despeito da semelhança nos procedimentos, os dois métodos se
diferenciam pela maior possibilidade de controle sobre o desenvolvimento das reações
químicas e a agressividade do meio aquoso em um deles, a saber, a opção pelos inibidores de
corrosão.
Destaca-se como objetivo geral deste trabalho estudar o uso do composto de
coordenação dietilditiocarbamato de sódio (DTCNa ou NaEt2NCS2) para a remoção de produtos
de corrosão em bens culturais feitos de ligas de cobre; e avaliar se esse processo é menos
agressivo que o realizado na decapagem ácida, em especial aquela utilizando solução diluída
de ácido clorídrico. Para cumprir com o primeiro objetivo foi induzida a formação de pátina
artificial sobre a ligas de cobre que posteriormente foram imersas na solução teste composta
pelo inibidor de corrosão DTCNa. Para atingir a proposta do segundo item, foram utilizados
equipamentos específicos para medição da diferença de potencial eletroquímico. Espera-se
ainda contribuir para uma reflexão sobre a remoção de produtos de corrosão em obras de arte
utilizando métodos químicos.
Figura 1. Fórmula do NaEt2NCS2.

Metodologia e resultados
Primeiramente foi feita a aquisição de corpos de prova consistindo em uma
moeda e medalha21 cuja composição foi identificada utilizando Microscópio Eletrônico por
Varredura (MEV) e gráfico de Espectro por Energia Dispersiva (EDS). A caracterização
microestrutural permitiu reconhecer a presença de uma liga de cobre composta por Cu, Ni e
Zn22.
Posteriormente foram obtidos produtos artificiais de corrosão do tipo atacamita (uma
pátina do tipo ativa) através do aquecimento a 250°C e recobrimento das superfícies com
solução 33% de NH4Cl23. Os produtos obtidos foram caracterizados por espectroscopia
24
vibracional no infravermelho (IV) como atacamita (CuCl2.3Cu(OH)2) . As peças foram, então,
imersas, em concentrações de solução aquosa de NaEt2NCS2 em diferentes temperaturas,

18 COSTA, 2001, p. 28.
19 Alguns dos compostos mais utilizados são: Hexametafosfato de soódio; Tartrato de sódio e potássio;
Sesquicarbonato de sódio; Ácido cítrico e Carbonato de sódio (O’FARRIL, 2011, p. 7).
20 Na decapagem ácida ocorre a remoção de grandes concentrações das espécies do metal que estão e
que não estão oxidadas. Contrariamente a esse método, a limpeza com compostos de coordenação permite
compreender e controlar a seletividade da reação.
21 Moeda pertencente à série brasileiros ilustres (1938) que representa no anverso o Almirante
Tamandaré e no verso o valor de 100 réis com a representação de uma âncora; diâmetro: 20,00mm; material: liga
de cobre com níquel. Medalha utilizada para competições com inscrição “Honra ao Mérito” no anverso e superfície
lisa no verso (http://www.dplnumismatica.com.br).
22 Em Strandberg (1997) e Rocha (2007) são discutidas as porcentagens mais recorrentes em ligas de
cobre bem como a influência nas propriedades do metal resultante.
23 K. MARUSIC, 2009.
24
BOUCHARD; SMITH, 2003.
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observando-se a formação de um produto de coordenação caracterizado pelo IV como
[Cu(Et2NCS2)2]. A maior eficiência na remoção foi observada na concentração de 0,1 mol.L -1 do
pré-ligante a 25°C. A alta solubilidade do inibidor de corrosão DTCNa em acetona comercial
permite a sua remoção após coordenação através da borrifação ou com swab embebido no
solvente. Após a remoção, a superfície do metal tratado foi novamente registrada através de
microscopia ótica (MO) com aumentos de até 50X para identificar a eficiência da limpeza.
Assim, foi possível observar que o produto de corrosão produzido em atmosfera rica em
cloretos foi coordenado e, portanto, removido da superfície do metal.
A segunda etapa do trabalho consiste em verificar a corrosividade do banho de
NaEt2NCS2 e em solução ácida de ácido clorídrico (0,1mol.L-1). Como mencionado
anteriormente, para que uma limpeza química seja eficiente não basta que a solução química
remova os produtos de corrosão, é também necessário que o método não seja agressivo para
a peça a ser tratada. Essa propriedade eletroquímica foi avaliada utilizando curvas de
polarização (CP) e espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS), utilizando-se uma célula
eletroquímica de três eletrodos: trabalho (cobre 99,9 %), referência (Ag/AgCl com solução
saturada de KCl) e contraeletrodo (platina). Ambos os métodos tem como princípio a medição
da transferência dos elétrons em solução.
Sendo assim, quanto maiores os valores para a densidade da corrente de uma solução,
maior a transferência, em meio aquoso, de elétrons formados a partir das reações de
oxidação. Essa condição foi encontrada para a solução de ácido clorídrico (0,1mol.L-1) através
das curvas de polarização. Situação contrária foi verificada na solução com o inibidor de
corrosão NaEt2NCS2 (0.1 mol.L-1), que apresentou menor valor para densidade de corrente e
ainda aumento da resistência de transferência de carga do metal, obtidos pela espectroscopia
de impedância eletroquímica, fatores que indicam que a solução com o inibidor é menos
corrosiva que o banho ácido. Por fim, o aumento do parâmetro n indica uma elevação da
heterogeneidade da superfície do metal resultante da adsorção do NaDTC (isto é, da adesão
de moléculas de um fluido a uma superfície sólida), que ocorre por coordenação de Cu pelos
grupos ditiocarbamatos, verificada anteriormente no espectro IV, que indicou a presença de
Cu(NaEt2NCS2)2 na superfície metálica. Essa última característica revela que os produtos de
corrosão interagem com o inibidor - que permanece na superfície protegendo o metal de
eventuais processos de corrosão atmosférica. Feito isso, compete ao restaurador decidir se a
substância inibidora deve ser mantida ou removida por meio da acetona. Os parâmetros de
corrosão obtidos constam na tabela 1, e as curvas de polarização e impedância na figura 1.
Tabela1: Parâmetros eletroquímicos de corrosão de Cu em HCl e NaDTC, ambos a 0,1 mol.L-1.

Figura1: Curvas de impedância eletroquímica de Cu em HCl e NaDTC, ambos a 0,1 mol.L

-1
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Conclusões
Os dados obtidos tornam a remoção de produtos de corrosão com NaEt2NCS2 0.1mol.L1
em meio aquoso um procedimento promissor para limpeza de bens culturais feitos de ligas
de cobre. O procedimento é passível de ser controlado, atóxico e acessível, e o composto
utilizado apresenta boa reversibilidade, na medida em que pode ser facilmente removido em
solventes como a acetona.
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Resumo
O projeto “Ajeijadinho 3D” é uma iniciativa apoiada pela Universidade de São Paulo (Museu de
Ciências e Pró-reitoria de Cultura e Extensão) que envolve a digitalização 3D das obras do escultor
Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. O projeto fez uso de técnicas avançadas de
aquisição e tratamento de malhas 3D para difusão cultural e auxílio à preservação das obras. A difusão
foi feita por meio de um portal na web de simples acesso, de maneira que a população leiga tenha a
possibilidade de conhecer tais obras em detalhes usando visualização 3D. O endereço do portal é
http://www.aleijadinho3d.icmc.usp.br. As aquisições 3D foram realizadas ao longo de uma semana, no
final do mês de julho de 2013 nas cidades de Ouro Preto, MG e Congonhas, MG. A digitalização foi feita
com um equipamento especial fornecido pela empresa Leica Geosystems, o qual permitiu que as obras
fossem digitalizadas a distâncias entre 10 e 30 metros, definindo um procedimento não invasivo, e com
logística simplificada, sem a necessidade de preparação nem de isolamento dos sítios das obras. Em
Ouro Preto, foram digitalizadas as igrejas de Francisco de Assis, Nossa Senhora do Carmo, e Nossa
Senhora das Mercês; em Congonhas, foi digitalizado todo o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos e
seus 12 profetas. Uma vez digitalizadas, as obras passaram por um longo processo de preparação que
exigiu o tratamento minucioso das malhas realizado pelos especialistas da Universidade de São Paulo
em parceria com a empresa Imprimate.
Palavras-chave: Aleijadinho, digitalização 3D, difusão, preservação do patrimônio cultural.
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Antes mundo era pequeno
Porque Terra era grande
Hoje mundo é muito grande
Porque Terra é pequena
Do tamanho da antena
Parabolicamará
Ê, volta do mundo, camará!
Ê, ê, mundo dá volta, camará!
Gilberto Gil
Introdução
O tempo passa mais rápido. Com ele, milhares de informações à nossa volta: as
distâncias parecem menores; e novos dispositivos nos conectam a um mundo cujo movimento
é incessante, imediatista e convulso. As ferramentas disponíveis nos permitem conhecer
tradições e realidades distintas; discutir ideias e formas de vivenciar o espaço com maior
velocidade e facilidade que na geração de nossos pais.
A preservação do patrimônio parte da relação de pertencimento da comunidade (local,
turística, etc.) com o bem cultural. Dessa maneira, é necessário conhecer para preservar (ORIÁ,
s/r), garantindo o acesso em diversas instâncias. A conectividade e a tecnologia podem ser
consideradas, portanto, fundamentais na divulgação do patrimônio cultural e, sobretudo, em
sua preservação.
A partir de tais premissas, o projeto “Aleijadinho 3D”, realizado pela Universidade de
São Paulo (USP) e demais parceiros, visa à divulgação, por mei006F de um portal, de obras
atribuídas a Antônio Francisco Lisboa (1730-1814), mais conhecido como Aleijadinho.
Considerado um dos maiores expoentes da arquitetura colonial brasileira, sua trajetória é
repleta de lacunas e controvérsias. Próximo ao bicentenário de sua morte, o único consenso
parece ser acerca da originalidade e importância de suas obras, esculpidas em sua maioria em
madeira e pedra-sabão. Neste cenário, para o presente projeto, algumas de suas obras
localizadas ao ar livre foram escolhidas para digitalização, justamente por estar em contato
com as intempéries e, como consequência, sofrerem um processo de deterioração mais
rápido. Especificamente, selecionou-se o Adro do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em
Congonhas do Campo; as igrejas em Ouro Preto: da Ordem Terceira de São Francisco de Assis;
Nossa Senhora do Carmo; e Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia (“Mercês de Cima”,
como é chamada pelos moradores).

Digitalização 3D
Embora a digitalização de obras usando tecnologia de escaneamento 3D tenha sido
aperfeiçoada e usada com maior frequência na última década, trata-se ainda de uma
tecnologia nova que demanda especialistas e procedimentos especiais para sua realização.
Alguns exemplos de digitalização 3D de obras são o Davi de Michelangelo (LEVOY, 2000), e a
própria digitalização no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos em Congonhas, MG, realizado
pela Universidade Federal do Paraná (UNESCO) que, em 2011, digitalizou os profetas do sítio
para fins de preservação.
O processo de digitalização 3D é bastante complexo se comparado à aquisição
de dados 2D (fotografias). Ele exige que as obras sejam escaneadas a partir de diferentes
ângulos (frente, lados, costas, por cima e abaixo), um processo que demanda tempo e precisão
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eletrônica e mecânica. O escaneamento de uma única estátua, por exemplo, pode levar desde
algumas horas até um dia inteiro, dependendo da tecnologia usada. Em termos
computacionais, cada tomada a partir de cada ângulo produz um arquivo, sendo que uma
única obra pode produzir mais de uma dezena de arquivos, cada um contendo uma parte da
informação 3D. Estes arquivos, então, precisam ser combinados para que componham uma
única informação tridimensional.
A informação tridimensional de cada obra é inicialmente produzida como um
conjunto de pontos no espaço, o que é denominado malha tridimensional. Esta malha é a base
de todo o trabalho que será realizado em seguida, cujo objetivo é reproduzir
computacionalmente uma obra do mundo real. Uma vez que a malha está disponível em um
único arquivo combinado, o passo seguinte é denominado triangulação. A triangulação é o
processo de se colocar uma superfície em torno de uma malha de pontos; é este processo que
torna o escaneamento 3D visualizável, pois não se terá mais apenas pontos, mas sim um
objeto que reflete luz e que pode ser percebido da mesma maneira que percebemos as coisas
do mundo físico.
FIGURA 1 – (a) Malha de pontos 3D do profeta Isaias. (b) Malha de pontos triangulada.

A triangulação é um processo que, como o próprio nome diz, se baseia em triângulos –
veja a Figura 1, sendo que quanto maior o número de triângulos, melhor é a qualidade do
objeto visualizado. No entanto, grandes quantidades de triângulos podem tornar a visualização
dos objetos proibitiva, pois as necessidades computacionais de processamento são tão
grandes quanto a quantidade de triângulos. Com efeito, no presente projeto, a quantidade de
triângulos inicial era grande o suficiente para impedir o trabalho com os dados; mesmo com
computadores potentes e com grande quantidade de memória, os dados coletados tornavam
o processamento demasiadamente lento. Esta restrição é determinante também no que se
refere à difusão de obras digitalizadas em 3D – uma quantidade grande de triângulos não pode
ser usada para disponibilização web e, mesmo que fosse, seriam necessários computadores
especiais para que os dados fossem visualizados. Estas limitações determinaram a necessidade
de uma etapa de preparação dos dados, denominada amostragem. A amostragem analisa os
dados originais descartando informações que, embora constituintes da obra, podem ser
descartadas sem prejuízo. Como ilustração, menciona-se processo semelhante realizado com
música digital que, para ser transformada no popular formato MP3, passa por um processo de
descarte de sons sem prejuízo à qualidade da música. O mesmo processo é aplicado quando se
trabalha com obras digitalizadas em 3D e foi realizado neste projeto.
Em se tratando da digitalização de obras expostas em ambientes abertos e de grandes
proporções (como igrejas e estátuas), o processo apresenta outro desafio. Quando o
escaneamento é realizado, os dados gerados carregam problemas decorrentes do formato e
da posição das obras. Algumas regiões são menos expostas e acessíveis do que outras, além do
quê os objetos e suas partes se posicionam uns diante dos outros, gerando oclusão,
verdadeiras regiões de “sombra” que o equipamento de escaneamento não consegue
48

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

alcançar. Como resultado, as malhas de pontos, após combinadas, trianguladas, e amostradas,
apresentam “buracos” – literalmente; partes da obra que são visualizadas como orifícios
pretos que arruínam a aparência dos objetos. Desta maneira, diferente do que se tem com
fotografias 2D, as obras não estão prontas após serem expostas ao equipamento. De fato, a
maior parte do trabalho ocorre após, quando os buracos são corrigidos, e partes ausentes das
obras são refeitas, tudo manualmente.
Outra questão é o fato de que as malhas 3D, como foram digitalizadas neste
projeto, não são coloridas. Os pontos das malhas são apenas informações espaciais sem
coloração que, quando trianguladas, criam objetos com aparência metálica, não fiéis à obra
original. Desta maneira, a próxima etapa – após a combinação, triangulação, amostragem, e
correção das malhas – é a coloração. Uma vez que as obras 3D estão consistentes e sem
buracos é necessário atribuir a cada uma de suas partes a aparência, e não apenas a forma, da
obra original. Para esta etapa são necessárias fotos a partir de diferentes ângulos de cada uma
das obras (frente e costas), as quais são usadas para definir a aparência em cada triângulo da
visualização 3D – veja a Figura 2. Note-se que um processo parecido a este é denominado de
texturização; diferentemente, neste projeto, usou-se o processo de coloração, o qual traz
resultados mais realistas.
FIGURA 2 – (a) Estátua do profeta Ezequiel antes da coloração. (b) Resultado do processo de
coloração.

No presente trabalho, cada parte das obras – estátuas, igrejas, ambiente, e adornos –
foi tratada separadamente até a coloração; isto é feito para fins de simplificação do processo e
para que diferentes partes possam ser trabalhas em paralelo por diferentes professionais.
Após a coloração, as obras 3D estão em um formato visualizável bastante próximo do real
restando um último passo para que as várias partes sejam unidas em um único ambiente. Esta
é a última etapa, a qual prepara o resultado final levando a ajustes em todas as etapas
anteriores, pois quando os dados são unidos, percebem-se imperfeições e necessidades de
amostragem, correção, e coloração dos dados. Também nesta etapa as obras 3D são acopladas
a um software capaz de promover interação 3D; no caso do presente projeto, as obras foram
inseridas em um ambiente onde o usuário pode andar, pular, e olhar em todas as direções,
uma funcionalidade que requer tecnologia especializada.
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Execução
Inicialmente, o projeto previa o uso de escâneres 3D manuais de baixo custo, os quais
digitalizam as obras a uma distância entre 1 e 3 metros. Esta necessidade exigia que as obras
fossem interditadas para o trabalho, de maneira que fosse possível trabalhar sobre elas de
maneira controlada e sob supervisão, evitando possíveis danos. No entanto, devido à
burocracia dos órgãos competentes, não se conseguiu autorização nem apoio para que o
trabalho fosse feito desta maneira. A alternativa foi o uso de um equipamento especial, de alto
custo, capaz de escanear as obras à distância (entre 10 e 30 metros) e que funcionasse mesmo
com o trânsito de turistas e curiosos – veja a Figura 3. Este equipamento foi fornecido pela
empresa Leica Geosystems (leica-geosystems.com.br), colaboradora no presente projeto.
Com o equipamento adequado, as obras de Congonhas foram escaneadas em
um dia de trabalho, incluindo não apenas os 12 profetas, como também a fachada da igreja do
santuário e seu adorno. Apesar da adequação do equipamento, o processo foi bastante
dificultado devido à presença constante de pessoas entre o equipamento e as obras; este fato
tornou a etapa de correção das malhas 3D muito mais trabalhoso, o que levou
aproximadamente 3 meses para ser concluído. Além disso, alguns detalhes da obra não foram
coletados. O mesmo trabalho foi executado na cidade de Ouro Preto, nas igrejas de Francisco
de Assis, Nossa Senhora do Carmo, e Nossa Senhora das Mercês, em um total de 4 dias de
trabalho.
FIGURA 3 – Atividades de digitalização em Congonhas, MG.

Com as malhas 3D brutas, iniciou-se o processo de preparação dos dados. Assim, para
as etapas de combinação, triangulação, amostragem, e correção das malhas foram usados
softwares de código livre. O software MeshLab (http://meshlab.sourceforge.net/) foi usado
para manipulação dos dados: visualização, cortes, preenchimento de buracos, particionamento
das obras, e suavização das malhas, entre outras tarefas. Já o software Blender
(http://www.blender.org/) foi usado para modelagem, amostragem, reposicionamento, e
união das obras, dentre outras tarefas. A preparação das malhas 3D, como já mencionado, foi
a etapa mais custosa do processo, não apenas por se tratar de atividade bastante laboriosa,
mas também porque trata-se de uma atividade complexa. Ela exigiu que a equipe de trabalho
absorvesse novos conhecimentos, e que passasse por várias etapas de tentativa e erro. O
trabalho foi bem maior do que o esperado inicialmente.
A etapa seguinte foi a coloração das obras 3D. Esta etapa inicialmente exigiu que fotos
de cada uma das obras fossem reunidas, frente e costas. Em seguida foi necessária a parceria
com uma segunda empresa – a Imprimate (http://www.imprimate.com.br/). Esta parceria foi
necessária, pois o processo de coloração de malhas 3D a partir de fotos é bastante complexo,
exigindo não apenas larga experiência como também softwares especiais de altíssimo custo.
Assim, o processo de coloração foi usado no lugar do processo de texturização inicialmente
previsto no projeto. Os resultados foram bem mais realistas, como se propunha alcançar no
trabalho.
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FIGURA 4 – Sítio de Congonhas (versão preliminar) já com todos os seus elementos em
comparação com uma foto real.

A última etapa foi a união das diferentes partes das obras, especialmente das
obras de Congonhas – Figura 4. O sítio da cidade de Congonhas foi dividido em 17 partes: 12
profetas, ádrio, brasão, porta, adorno da porta, e fachada da igreja. Estas partes foram
trabalhas em paralelo para depois serem reunidas para constituir o ambiente original. A união
foi realizada usando o software Unity (http://unity3d.com/) que além de permitir a edição de
obras 3D, também fornece um dispositivo de interação munido de diversos recursos. Neste
projeto, o Unity é usado de maneira que o usuário possa se locomover no ambiente 3D dentro
do qual ele pode olhar em todas as direções, explorando a obra virtualmente. A Figura 5 ilustra
esta possibilidade em um ambiente de caverna digital, muito embora este tipo de recurso não
é necessário, basta um monitor de computador convencional.
FIGURA 5 – Resultado interativo do projeto visualizado em uma caverna digital.
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Difusão via sítio web
Como parte do projeto, foi construído o sítio web http://aleijadinho3d.icmc.usp.br,
ilustrado na Figura 6. O sítio contém informações sobre as obras do artista Aleijadinho,
disponibilizadas junto com fotos, vídeos, esclarecimentos sobre o projeto, e com os resultados
da digitalização 3D. O objeto do sítio é a divulgação tanto do trabalho realizado, demonstrando
o empreendimento de reproduzir um patrimônio artístico usando tecnologia computacional;
quanto da obra do artista, um dos mais proeminentes artistas brasileiros. A difusão é uma
iniciativa cultural da Universidade de São Paulo, apoiada por suas instituições Museu de
Ciências, e Pró-reitoria de Cultura e Extensão.
FIGURA 6 – Sítio do projeto Aleijadinho 3D (http://aleijadinho3d.icmc.usp.br).

Conclusões
Este trabalho descreveu o projeto de digitalização 3D e difusão das obras do artista
Aleijadinho das cidades de Congonhas, MG e Ouro Preto, MG. Foram descritos os processos
técnicos envolvidos e também as etapas da execução do projeto, incluindo as dificuldades e
soluções. O resultado foi a criação de uma versão computacional das obras do artista
Aleijadinho usando tecnologia de visualização 3D; as obras foram disponibilizadas em um sítio
web (aleijadinho3d.icmc.usp.br) onde usuários podem visitar virtualmente as obras e interagir
com ambientes computacionais imersivos, simulando a visitação aos sítios das obras. Espera-se
que os resultados levem à ampla difusão da obra do artista Aleijadinho, enriquecendo a
experiência cultural de pessoas de todo o Brasil e também do exterior. É esperado também
que os resultados sirvam de subsídio para a preservação das obras.
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A capacitação como forma de preservar a memória cultural
Karin Christine Schwarzbold33
Jorge Eduardo Barcelos34
Resumo
Este trabalho tem como foco de pesquisa o uso de ambientes virtuais de ensino –
aprendizagem (AVEA) na capacitação de servidores com a finalidade de preservar o patrimônio
documental da Universidade Federal do Rio Grande- FURG (FURG). É preciso que as instituições entendam
a necessidade de arquivar os documentos de forma adequada e que possibilitem aos seus servidores a
participação em cursos de capacitação a fim de preservar a memória da instituição. Esta pesquisa é
considerada aplicada, por sua natureza, e qualitativa, quanto à forma de abordagem do problema. Foi
justamente no momento da pesquisa bibliográfica que se tomou conhecimento da obra de Eboli (2004, p 51)
onde a mesma sugere dez etapas para concepção de uma ação de educação corporativa que naturalmente
se tornaram os passos metodológicos usados para a implantação dessa proposta.
Palavras-chave: Memória e Patrimônio. Patrimônio Documental e Arquivístico. EaD. FURG.
Arquivística.

Introdução
Este trabalho tem como foco de pesquisa o uso de ambientes virtuais de ensino –
aprendizagem (AVEA) na capacitação de servidores com a finalidade de preservar o patrimônio
documental da Universidade Federal do Rio Grande- FURG (FURG).
Apesar de existir desde 1969 foi apenas com a adesão da Instituição ao Programa de Apoio
a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) que se criou a
unidade Arquivo Geral. Uma das primeiras iniciativas tomada a realização de um diagnóstico onde
formulários foram aplicados em todos os órgãos da universidade. Como resultados obtidos com o
diagnóstico encontram-se: a falta de espaço físico, ambientes inadequados para conservação da
documentação e a falta de noções/orientações sobre arquivamento.
Com base nessa necessidade, foi realizado em 2010 um curso de capacitação para
servidores da instituição. Foram encontradas algumas dificuldades em relação ao local das
aulas, tais como: proximidade com o local de trabalho (servidores pertencentes a três campi
distintos), disponibilidade do ambiente durante todos os dias do curso, disponibilidade de
equipamentos como data-show no local. Além disso, durante o curso, vários servidores tiveram
que desistir, pois eram necessários em seus ambientes de trabalho. Pensa-se então na possibilidade
de se realizar essa capacitação na modalidade à distância.
Assim, surge a problemática que norteia esse trabalho: como efetivar a sensibilização dos
servidores das IFES , através de uma capacitação à distância, e dessa forma, contribuir para a
preservação do patrimônio documental institucional?

Patrimônio Documental Arquivístico
Entende-se por patrimônio arquivístico “o conjunto dos arquivos de valor permanente,
públicos ou privados, existentes no âmbito de uma nação, de um estado ou de um município”
(Arquivo Nacional, 2005).
Com relação a proteção do patrimônio cultural documental a Constituição Federal
prevê:
33 Especialista em Gestão de Arquivos (UFSM), Arquivista da Universidade Federal do Rio Grande- FURG,
kgenealogia@gmail.com
34 Discente do Curso de Arquivologia, FURG, jorgeeb@terra.com.br
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Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
III
– proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico
e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios
arqueológicos.
Art. 24 - Compete à União, aos Estados, e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, turístico e paisagístico. Art. 216.
Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
IV
- as obras, objetos, documentos, edificações
destinados às manifestações artístico-culturais”(BRASIL, 2008).

e

demais

espaços

Em 1991 surge a Lei n.º 8.159/1991, conhecida como a Lei dos Arquivos onde prevê
que:
Art. 9 - A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter
público será realizada mediante autorização da instituição arquivística pública, na sua específica
esfera de competência.
Art. 10 - Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis
(BRASIL, 1991).
Já o Código Penal Brasileiro prevê, no seu artigo 305 que:
Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou
em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de
que não podia dispor:
Pena – reclusão de dois a seis anos, e multa, se o documento é
público, e reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é particular.
Igualmente na Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 diz:
Dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural
Art. 62 – Destruir, inutilizar ou deteriorar:
II – arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar
protegido por lei, ato administrativo ou decisão
judicial:
Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.
Por sua vez no Decreto Federal n. 3.179, de 21 de setembro de 1999, lê-se:
Art. 49 – Destruir, inutilizar ou deteriorar:
II – arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação
científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão
judicial:
Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos
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mil reais).
Percebe-se, assim, que há uma farta legislação amparando o patrimônio documental
arquivístico, mas que nada adianta se não houver uma preocupação com a gestão documental.
Gestão documental
Infelizmente, é muito comum nos depararmos, tanto em instituições públicas como
privadas, com o acúmulo desordenado de documentos, que foram sendo “arquivados e
conservados” sem a adoção de medidas arquivísticas. Sobre isso:
As falhas nos sistemas de controle da produção e tramitação dos documentos,
acumulação desordenada e a falta de normas e procedimentos arquivísticos comprometem a
qualidade das atividades rotineiras, uma vez que dificulta o acesso à informação, onera o espaço
físico e aumenta os custos operacionais (BERNARDES, 2008, p. 07).
Conforme Bottino (1995 apud BOSO et. al, 2007, p. 124) a abordagem do arquivo
universitário na realidade brasileira deve ser vista sob o aspecto do prisma histórico-contextual
do binômio Universidade/Arquivística. Existe ainda uma fraca relação entre os arquivos e a
academia. A noção de que o arquivo universitário possui importância não está ainda bem
conceituada na rotina acadêmica. É preciso que as instituições entendam a necessidade de
arquivar os documentos de forma adequada com a finalidade de recuperá-los posteriormente
quando necessário, armazenando-os em arquivos correntes, intermediários e permanentes de
acordo com o que a universidade necessita.
Os arquivos universitários contam a vida da instituição. Além de retratarem a memória
destas, também asseguram a história da sociedade através dos estudos, pesquisas e atividades
extensionistas que são por elas desenvolvidas, gerando impacto direto para a comunidade.
Bellotto (2006) afirma que a existência do arquivo justifica-se pelo seu sentido
patrimonial e testemunhal. A preservação dos conjuntos orgânicos de informações serve como
forma de transmissão cultural, visando à reconstituição da identidade de um grupo social e como
forma de assegurar aos pesquisadores os testemunhos de cada geração. Na verdade, a
identidade é uma construção social (Catroga,2001, p. 50).
A Constituição Federal em vigor, em seu artigo art. 216, § 2.º, é clara ao explicar que cabe
“à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as
providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem” (Brasil, 1988).
Corroborando com a Constituição, temos a Lei Federal 8159/91, que em seu primeiro
artigo afirma que "é dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a
documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao
desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação" (Brasil, 1991) e no seu
terceiro artigo define a gestão documental como “o conjunto de procedimentos e operações
técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente
e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente" (Brasil,
1991).
Dessa forma, a gestão documental ocupa-se de todo o ciclo de vida dos documentos,
desde a sua concepção até o seu final, seja na guarda permanente ou eliminação.

Educação corporativa (capacitação) aplicada no setor público
Éboli define educação corporativa como “um conjunto de ações integradas que
possibilitam o desenvolvimento de pessoas com foco nas competências empresariais e
humanas que são estratégicas para o sucesso do negócio”(2004, p.38).
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Meister (1999) aprofunda esse conceito ao afirmar que se deve desenvolver a
capacidade de aprender e dar continuidade a esse processo no retorno ao ambiente de
trabalho. Para ele, as empresas começam a perceber gradativamente a necessidade de transferir
o foco dos esforços de treinamento para a educação corporativa (Tabela 1).
Tabela 1 – Mudança de paradigma do treinamento para a aprendizagem

Antigo
paradigma
treinamento
Local
Prédio
Conteúd
Atualizar habilidades

de

Paradigma
de
aprendizagem do século XXI
Qualquer local, qualquer
hora Desenvolver competências
o
básicas do ambiente de negócio
Metodol
Aprender ouvindo
Aprender agindo
Funcionários internos
Equipe de funcionários,
ogia Público
Alvo
clientes e fornecedores
Corpo
Professores e consultores
Gerentes
sêniores
Docente
externos
internos e um consócio de
professores
universitários
e
Frequen
Evento único
Processo
contínuo
de
consultores
cia
aprendizagem
Meta
Desenvolver
Solucionar problemas reais
qualificações individuais
e melhorar desempenho no
trabalho
Fonte: Meister, 1999, p. 2

Sobre essa mudança no paradigma verifica-se que:
...há explícita preocupação com a educação continuada das pessoas nas organizações
assumindo o nível de vantagem competitiva, na qual o resultado desejado não é mais a
conclusão de um curso formal, mas o aprender fazendo, de modo a desenvolver a capacidade
de aprender do funcionário para que possa dar continuidade a esse processo quando voltar ao
trabalho. O foco do treinamento vai além do funcionário isoladamente para o desenvolvimento
da capacidade de aprendizado da organização. O ambiente de aprendizagem é proativo e tem
foco estratégico. A responsabilidade pelo processo passa a ser compartilhada com os gerentes
que também passam a ensinar e adequar conceitos que utilizam no dia-a-dia do trabalho para a
realidade dos participantes (MACK,2008, p.33).
Essa mudança de paradigma justifica-se uma vez que o próprio cidadão mudou. Eboli
(2004, p.35) defini o cidadão moderno como: informado, participante, dinâmico e corajoso;
possui sentido de eficácia pessoal; é altamente independente e autônomo; tem a mente
relativamente aberta e flexibilidade cognitiva; anseia pelo crescimento interior e se preocupa com
a aprendizagem e auto - desenvolvimento; alimenta seus desejos e sonhos e elabora projetos
para alcançá-los; dispõe-se a transformar seu mundo físico, moral e social. Ela afirma que
“as empresas
precisarão
implantar
sistemas
educacionais
que privilegiem o
desenvolvimento de atitudes, posturas e habilidades, e não apenas a aquisição de
conhecimento técnico e instrumental” (2004,p. 43) o que mostra como as políticas e as
práticas de gestão de pessoas vigentes na organização também são fundamentais para a
construção da identidade cultural.
As práticas de educação corporativa devem favorecer uma atuação profissional
impregnada de personalidade, criando condições para o desenvolvimento do conhecimento
criador e da postura empreendedora e para o florescimento de líderes eficazes (p. 44, 2004).
Para tanto, conforme a autora, é necessário enfatizar algumas metas globais, tais
como:
Difundir a idéia de que o capital intelectual será o diferencial nas empresas;
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Despertar a vocação para o aprendizado e a responsabilidade por seu autodesenvolvimento;
Incentivar, estruturar e oferecer atividades de auto-desenvolvimento;
Motivar e reter os melhores talentos, contribuindo para o aumento da realização e
felicidade pessoal
Além das metas, Meister (1999) cita alguns princípios que devem ser observados:
Desenho de programas que incorporem a identificação das competências críticas;
Migração do modelo “sala de aula” para múltiplas formas de aprendizagem (a
qualquer hora em qualquer lugar)
Delineamento de programas que reflitam o compromisso da empresa com a cidadania
empresarial
Estímulo para gerentes e líderes se envolverem com o processo de educação
Criação de sistemas eficazes de avaliação dos investimentos e resultados obtidos;
Éboli (2004) baseando-se nos princípios indicados por Meister (1999), indica os sete
princípios para o sucesso de uma forma mais sistematizada e inclui práticas para auxiliar na
compreensão, conforme Quadro1.
Princípios
Competitivid
ade

Práticas
Obter o comprometimento e o envolvimento da alta cúpula com os
sistemas de educação.
Alinhar as estratégias, diretrizes e práticas de gestão de pessoas às
estratégias do negócio.
Implantar um modelo de gestão de pessoas por competências.
Conceber ações e programas de educacionais alinhados às
estratégias do negócio.

Perpetuidad
e

Ser veículo de disseminação da cultura empresarial.
Responsabilizar líderes e gestores pelo processo de aprendizagem.

Conectividad
e

Adotar e implementar a educação “inclusiva”, contemplando o
público interno e o externo.
Implantar modelo de gestão do conhecimento que estimule o
compartilhamento de conhecimentos organizacionais e a troca de
experiências.
Integrar sistema de educação com o modelo de gestão do
conhecimento.
Criar mecanismos de gestão que favoreçam a construção social do
conhecimento.

Disponibilida
de

Utilizar de forma intensiva tecnologia aplicada à educação.
Implantar projetos virtuais de educação (aprendizagem mediada
por tecnologia).
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Implantar múltiplas formas e processos de aprendizagem que
favoreçam a “aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar”.

Cidadania

Obter sinergia entre programas educacionais e projetos sociais.
Comprometer-se com a cidadania empresarial, estimulando:



Parceria

a formação de atores sociais dentro e fora da organização
a construção social do conhecimento organizacional.

Parcerias internas: responsabilizar líderes e gestores pelo processo
de aprendizagem de suas equipes, estimulando a participação nos
programas educacionais e criando um ambiente de trabalho propício à
aprendizagem.
Parcerias externas: estabelecer parcerias estratégicas com
instituições de ensino superior.

Sustentabilid
ade

Tornar-se um centro de agregação de resultados para o negócio.
Implantar sistema métrico para avaliar os resultados obtidos,
considerando-se os objetivos do negócio.
Criar mecanismos
financeira do sistema.

que

favoreçam

a

auto-sustentabilidade

Fonte: Eboli, 2004, p.60

Tratando-se da esfera pública federal, a capacitação dos servidores não apenas deva ser
incentivada pelas instituições, como também é um direito do servidor. Em 12 de janeiro de
2005 é publicada a lei 11.091 que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas
ao Ministério da Educação. Conforme os artigos 6° e 7°, os cargos de carreira possuem seis níveis
de classificação (A, B, C, D e E) com quatro níveis de capacitação cada (I, II, III e IV).
A distribuição da carga horária necessária para se conseguir a progressão por
capacitação, conforme Quadro 2, até o ano de 2012 era necessária ser através de um único
certificado. Como conquista da greve de 2012, possibilitou-se a apresentação de mais
de um certificado totalizando a carga horária exigida.
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Quadro 2: Anexo III, lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005

Para Azevedo (2010) o treinamento atualmente é uma constante e um programa de
treinamento deve estar diretamente ligado às necessidades da instituição, com
comprometimento total de toda a equipe de colaboradores, incluindo a chefia. Com o
treinamento, estimula-se a curiosidade, aumenta-se o nível de conhecimento e possibilitam-se
as ações unificadas na instituição.
Com relação ao desejo dos servidores em realizar capacitação, pode-se valer das
palavras de Moore e Kearsley. Eles afirmam que vários adultos, ao contrário dos jovens,
procuram obter mais conhecimento em áreas onde já atuam (2007).
A possibilidade de se efetuar uma capacitação através de um ambiente virtual de
ensino-aprendizagem (AVEA) é uma vantagem para os servidores, uma vez que “o apagamento
dos limites espaços-temporais faz com que cada um possa decidir não apenas sobre a duração
de seus estudos, como também em relação a que momentos e a que lugares lhe são mais
convenientes” (SARAIVA 2010, p. 98). A autora afirma que “uso individualizado do tempo e do
espaço está sendo apresentado como uma vantagem, por permitir atender as necessidades e
desejos de cada estudante” (2010,96).
A educação a distância (ead)
A educação a distância tem como princípio o fato de alunos e professores estarem em
locais distintos e para que o processo ocorra há a necessidade de se transmitir a informação de
alguma forma. Moore e Kearsley (2007, p. 8) identificam as razoes que levam a adoção por
parte de instituições e governos a realizarem essa opção de ensino. São elas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acesso crescente a oportunidades de aprendizagem e treinamento;
Proporcionar oportunidades para atualizar aptidões;
Melhorar a redução de custos dos recursos educacionais;
Apoiar a qualidade das estruturas educacionais existentes;
Melhorar a capacitação do sistema educacional;
Nivelar desigualdades entre grupos etários;
Direcionar campanhas educacionais para públicos-alvo específicos;
Proporcionar treinamento de emergência para grupos-alvos importantes;
Aumentar aptidões para a educação em novas áreas do conhecimento;
Oferecer uma oportunidade de educação com trabalho e vida familiar e
Agregar uma dimensão internacional à experiência educacional.
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Algumas pessoas acreditam que a educação a distância teve início com o advento da
internet, mas isso não é verdade. Golvêa e Oliveira (2006) chegam a afirmar que teria surgido
com as Epístolas de Paulo a comunidades cristãs na Ásia Menor, compiladas na Bíblia.
Moore e Kearsley (2007, p. 25-48) dividem a evolução da educação a distância em cinco
gerações: correspondência (educação individualizada a distância), transmissão por rádio e
televisão (pouca ou nenhuma participação de professor mas “agregou dimensão oral e visual a
apresentação de informações aos alunos a distância” p. 47), universidades abertas (união áudio /
vídeo e correspondência com orientação presencial), teleconferência (primeira experiência com
interação em tempo real, “método apreciado especialmente por treinamento corporativo” p.47) e
a quinta geração formada por classes virtuais on-line com base na internet.
Metodologia e resultados
Esta pesquisa é considerada aplicada, por sua natureza, e qualitativa, quanto à forma de
abordagem do problema. Minayo (2001), explica que a pesquisa qualitativa trabalha com o
universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. De acordo com Barros e
Lehfeld (2000), a pesquisa aplicada tem como motivação a necessidade de produzir conhecimento
para aplicação de seus resultados, com o objetivo de “contribuir para fins práticos, visando à
solução mais ou menos imediata do problema encontrado na realidade” (p78).
Também foi adotada a pesquisa bibliográfica que, conforme, LAKATOS e MARCONI
(2001)
trata-se do levantamento de toda a bibliografia já publicada em forma de livros,
revistas, publicações avulsas, em imprensa escrita. Sua finalidade é colocar o pesquisador em
contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto, com objetivo de
permitir ao cientista o reforço paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulações de suas
informações (p 43-44).
Foi justamente no momento da pesquisa bibliográfica que se tomou conhecimento da
obra de Eboli (2004, p 51) onde a mesma sugere dez etapas para concepção de uma ação de
educação corporativa que naturalmente se tornaram os passos metodológicos usados para a
implantação dessa proposta.
1 Envolver e comprometer a alta administração com o processo de aprendizagem: Constitui
o passo inicial para a execução do primeiro objetivo especifico dessa pesquisa. Inicialmente foi
apresentada a possibilidade de se efetivar o curso Noções de Arquivo na modalidade a
distância para a Pró-reitora de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (PROGEP), que foi aceita,
mas com um pouco de receio, principalmente com relação ao fato de se ter certeza de que os
alunos iriam ler o material e participar ativamente das aulas. Após diversas reuniões, transcorridas
no segundo semestre de 2011, foi acertado que o curso seria ofertado de forma experimental,
como um projeto piloto.
2 Definir o que é crítico para o sucesso: Devido a experiência anterior na modalidade
presencial optou-se por se fazer à distância. Tentando abranger o interesse do maior número
possível de servidores decidiu-se que a carga horária seria de 180 horas.
3 Realizar diagnóstico das competências críticas empresariais, organizacionais e humanas: A
escolha de arquivistas para ministrar o curso Noções de Arquivo foi fundamental. No módulo I,
devido ao seu conteúdo optou-se por alguém da área de computação. O último módulo foi
apresentado por uma arquivista convidada, especialista na área de conservação e preservação
documental. Após a apresentação da proposta ao Pró– Reitor foi efetuado contato com a SEaD,
que se mostrou entusiasmada com a ideia, disponibilizando todos os recursos lá existentes para
auxiliar. A fim de efetivar a adaptação do Curso Noção de Arquivos da forma presencial para
modalidade a distancia foram escolhidos quatros alunos do curso de Arquivologia da FURG, para
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atuarem como bolsistas voluntários. Dois já tinham experiência em AVEA e os outros dois
demonstraram interesse em docência. Participou-se de um treinamento inicial de capacitação para
professores que desenvolveriam atividades no Moodle pela primeira vez. Após, foram realizadas
reuniões com a Equipe pedagógica, que auxiliou na estruturação dos módulos e criação dos Planos
de Aula (APENDICE B).
4 Alinhar o sistema de educação à estratégia de negócios: prever capacitação na
estrutura da FURG;
5 Definir público-alvo: servidores que lidam diretamente com a documentação da
instituição.
6 Avaliar e ajustar os programas existentes contemplando as competências críticas definidas:
turma de 25 alunos que é o máximo sugerido pelo MEC para uma cada professor em uma
turma na modalidade à distância;
7 Conceber ações e programas educacionais presenciais e/ou virtuais sempre
orientados para a necessidade do negócio: tendo sempre em mente o conceito de Mannheim
que afirma que nem as metas nem as técnicas podem ser concebidas sem um contexto. Nesse
caso optou-se pela modalidade EaD , em especial porque durante a aplicação, em 2010, da
curso na forma presencial, vários servidores tiveram que desistir, pois eram necessários em
seus ambientes de trabalho;
8 Avaliar tecnologia de educação disponível: A FURG possui uma estrutura de EaDbem
definida. Também o Moodle é o ambiente padrão adotado pela instituição.
9 Criar um ambiente e uma rotina de trabalho propício à aprendizagem: Por tratar de uma
capacitação que envolve documentação, e serem os alunos servidores que atuam diretamente
com ela, há possibilidade da aplicação rápida da teoria, bem como a troca de experiência,
seguidamente solicitada através de atividades no decorrer do curso.
10 Estabelecer um sistema eficaz de avaliação dos resultados obtidos com
investimento e treinamentos: É esperado que o aluno replique o conhecimento adquirido.
Mas a grande possibilidade de se avaliar os resultados se dá através do reconhecimento do
Arquivo Geral como responsável pela gestão documental da instituição, a sua consulta em
caso de dúvidas, a transferência da documentação intermediária de longo período para o
Arquivo, bem como a documentação para eliminação, além do recolhimento da
documentação permanente de forma adequada. Também é possível verificar através do
aumento da solicitação de clipes plásticos ao almoxarifado.

Conclusões
Está proposta ainda se encontra em andamento. Como conclusões parciais podem-se citar
a aceitação junto à administração com relação à aplicação do curso e o entendimento da sua
grande relevância. Também se verificou um grande interesse dos servidores pelo curso. Apesar de o
curso estar em andamento já se verificou um aumento nas solicitações de informações junto ao
Arquivo Geral e também um ganho, apesar de pequeno, mas fundamental, que foi a inclusão,
junto ao material disponível no almoxarifado, de clipes plásticos.

Referências
ALVES, Lucineia. Educação a Distância: conceitos e história no Brasil e no mundo. In
Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância, vol 10, 2011.
ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Rio
de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005.
62

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

BARROS, Aidil J. da Silveira; LEHFELD, Neide A. de Souza. Fundamentos de
metodologia científica: um guia para a iniciação científica. São Paulo: Makron Books, 2000.
BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Arquivos permanentes: tratamento documental. 4. ed.
Rio deJaneiro: Fundação Getulio Vargas, 2006.
BERNARDES, Ieda Pimenta (Coordenação). Gestão Documental Aplicada / Ieda
Pimenta
Bernardes, Hilda Delatorre São Paulo: Arquivo Público do Estado de São Paulo, 2008 54
p.
BERNARDES, Ieda Pimenta. Como avaliar documentos de arquivo. São Paulo: Arquivo
do
estado, 1998. 89 p. (Projeto como fazer; v. 1).
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil:
promulgada em 5 de outubro de 1988: atualizada até a Emenda Constitucional nº 45, de
08.12.2004. 35.ed. São Paulo: Saraiva, 2005. (Coleção Saraiva de Legislação).
. Lei n. 8.159, de 08 de janeiro de 1991. Dispõe sobre política nacional de
arquivos
públicos e privados e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do
Brasil.
Brasília,
DF,
9
de
jan.
1991.
Disponível
em:
<http://www.saesp.sp.gov.br/legfederal2002.doc>. Acessado em: 10 jun 2013.
EBOLI, M . Educação corporativa no Brasil: mitos e verdades. São Paulo: Gente 2004.
GOUVÊA, G.; C. I. OLIVEIRA. Educação a Distância na formação de professores:
viabilidades, potencialidades e limites. 4. ed. Rio de Janeiro: Vieira e Lent. 2006.
JARDIM, José Maria .Entre o local e o virtual: os arquivos municipais na Internet. In:
Simpósio Internacional de Arquivos Municipais, 2002. Rio de Janeiro, 2002.
MACK, B. S. A implantação de uma universidade corporativa no setor público: o estudo de caso
da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 2008. 156f.
Dissertação (Mestrado) – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Centro de
Formação Acadêmica e Pesquisa da Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2008.
MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6.ed.São
Paulo: Atlas, 2007.
MEISTER, Jeanne C. Educação corporativa: a gestão do capital intelectual através das
universidades corporativas. São Paulo: Makron, 1999.
MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento. Pesquisa qualitativa em saúde. São
Paulo:HUCITEC, 2007.
SARAIVA, Karla. Educação a distancia: outros tempos, outros espaços. Ponta Grossa:
Editora UEPG, 2010.
SILVA, Deborah. Educação Corporativa. Revista do Estudante OnLine: FECAP, 2002.

63

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

Desenvolvimento de uma metodologia de representação gráfica digital
aplicada à conservação e a restauração dos bens culturais: o caso do
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Resumo
Este artigo descreve uma experiência prática e de pesquisa referente a utilização das
ferramentas digitais no processo de registro e documentação dos bens culturais. Este trabalho se
desenvolve a partir de um ensaio teorico, contextualização histórico-científica das ferramentas digitais
de representação gráfica, caracterização do procedimento de documentação e apresentação dos
estudos de caso, isto é, a descrição relativa a experimentação, uma descrição, um passo a passo dos
procedimentos da restituição fotogramétrica e representação gráfica através da ferramenta CAD
utilizados no Laboratório de Tecnologia da Conservação e Ensaios Não-destrutivos do Bacharelado em
Conservação e Restauro da UFPel.
Palavras-chave: Representação gráfica. Ferramentas digitais. Conservação Iconográfica.

Ensaio Teórico
O presente paper tem como referencial teórico a conservação iconográfica, disciplina
que tem longa história, nascida com a redescoberta das antiguidades durante o Renascimento
italiano, desenvolvida até o século XIX através dos antiquários, que estudavam os
monumentos, representando-os graficamente e organizando publicações. Ela contribuiu, no
final do século XVIII, para a criação da disciplina de História da Arte. (CHOAY, 2001)
A conservação iconográfica consiste na representação gráfica dos bens reconhecidos
como portadores de valores culturais. O método vem se desenvolvendo dentro da disciplina
mais ampla da conservação e restauração, principalmente a partir da primeira metade do
século XIX, com as restaurações de Violet Le-Duc.
A existência da conservação iconográfica se justifica pela impossibilidade de preservar
os monumentos do passado em razão da degradação, da falta de políticas públicas de
conservação real e/ou do interesse econômico mais forte de substituir os bens culturais,
principalmente os monumentos arquitetônicos, continuamente trocados por novos, deixando
os objetos e construções antigas de existir. Portanto, é nesse contexto que a conservação
iconográfica é extremamente útil, pois através dela preserva-se a informação, da forma mais
completa possível, sendo seu conhecimento útil para as futuras construções dos homens,
compondo os livros de história da arquitetura ou história da arte.
Para os grandes monumentos nacionais a conservação iconográfica não é tão
importante quanto para os pequenos monumentos regionais, pois aqueles têm a sua
conservação real garantida, já que governo algum vai deixar ruir os grandes palacetes
tombados a nível federal, representativos de uma “identidade nacional”. Por outro lado, muita
coisa desaparece diariamente. Como exemplos, podemos citar edificações industriais (Fig. 1),
35
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residências, conjuntos de casas operárias e os importantes revestimentos antigos de fachadas
e interiores (bens integrados). Muitos bens culturais significativos podem facilmente
desaparecer, e são realmente destruídos, sem jamais terem sido conhecidos/reconhecidos.
Figura 1: Retificação das fachadas da antiga cervejaria Sul Rio-Grandense. Pelotas. RS.

Fonte: SALABERRY, J. D., SILVA, A. B. A., 2010.

Também é importante destacar que a respeito da história dos bens culturais mais
simples, pouca ou nenhuma informação existe. É comum os moradores nada conhecerem
sobre as edificações históricas que habitam.
Essa metodologia também é significativa para o estudo das antigas técnicas de
construção, como a documentação do “cimento penteado”, revestimento de fachada do início
do século XX que dia a dia é substituído. Também significativo é o registro das pinturas murais
(Fig. 2) e das “escaiolas”, técnica de revestimento interno de paredes de grande valor estético
e desenvolvimento no final do século XIX e início do XX. Ambas as técnicas são um “saber
fazer” perdido, não existem mais artesãos com conhecimento necessário para reproduzi-las,
por isso a necessidade de conservá-las de forma real, além de documental e
iconograficamente. (IRIGON, 2012)
Figura 2: Pintura Mural Teatro Guarany. Pelotas. RS.

Fonte: BACHETTINI, A. L.; SALABERRY, J. D.; SCOLARI, K. S.; VASCONCELOS, M. L. C.; HEIDEN, R.,
2010.

Além da conservação iconográfica, o ensaio tem a intenção de discutir a importância
de constituir uma representação científica dos bens culturais móveis e dos bens integrados à
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arquitetura, especificamente para as atividades do conservador e restaurador. Para isso, a
“nova” representação gráfica deve desvincular-se daquela caracterizada pelo desenho de
observação e tradicionalmente vinculada à representação artística dos objetos da natureza;
também deve se diferenciar do desenho técnico, arquitetônico e industrial, os quais têm como
finalidade principal a construção ou produção de uma obra nova pela indústria.
O desenho técnico e arquitetônico é caracterizado por ser uma representação
esquemática, que trata de representar elementos repetitivos, diferentemente dos objetos
artísticos, que são singulares. É importante destacar que a representação científica deverá
tratar dos objetos que já existem, têm importância cultural e exigem, para sua valorização,
uma representação digna que restabeleça sua unidade e singularidade, não podendo seu
desenho ser esquemático ou simplificado. Não se poderia desenhar representações
padronizadas de obras que são diferentes artisticamente e se distinguem também por seu
estado de degradação, danos e desgaste através do tempo.
A representação científica dos bens culturais tem como objetivo principal a
representação objetiva, desprovida de qualquer intenção artística, caracterizada por um
levantamento métrico preciso. Essa modalidade deve constituir-se como a representação
científica dos objetos de arte.
A proposta do ensaio não é simplesmente abandonar o uso das representações
esquemáticas e simplificadas, muito úteis para algumas situações específicas, mas não quando
necessitamos de uma representação total, para valorização. A representação técnica
tradicional é insuficiente para quantificar problemas diagnosticados ou para propor
intervenções de restauro. A representação simplista e parcial deve ser utilizada para fins
específicos e, quando utilizada, deve ser evidenciado e justificado o motivo pelo qual não
existe uma correspondência entre a obra de arte e a sua representação.

Documentação e registro a partir das ferramentas digitais
Existe uma rápida e significativa mudança no uso da tecnologia, principalmente na
aquisição e processamento de informação, e esse crescimento, como não poderia ser
diferente, está incorporado e é objeto de estudo deste artigo, que trata da elaboração da
documentação arquitetônica para a preservação, conservação e restauração dos bens
culturais.
O conservador, ao elaborar o registro e documentação patrimonial, tem à sua escolha
uma vasta quantidade de procedimentos e principalmente de instrumentos, mas pouca
informação técnica ou relato de experimentações anteriores. Ele não tem referências ou
orientações de acordo com suas efetivas disponibilidades de ferramentas de trabalho.
Portanto, é objetivo deste artigo ser alguma referência quando descreve os procedimentos e
técnicas. Espera-se que eles possam ser repetidos e melhorados por pesquisadores e
estudantes no desenvolvimento da documentação dos bens culturais.
Este trabalho surgiu da verificação de que as pesquisas na área da documentação
arquitetônica se desenvolvem nos limites do que há de mais novo, isto é, o 3D LASER
SCANING, aparelho que, no Brasil, somente foi utilizado uma única vez, de forma
demonstrativa, na Igreja de São Francisco em Salvador-BA. Esse sistema deve se desenvolver e
será possivelmente o futuro da documentação. Porém, para a presente pesquisa, foi
procurada uma tecnologia possível, ao alcance de qualquer órgão de preservação do
patrimônio das pequenas cidades brasileiras.
Ao observar a prática da documentação, identificamos que os levantamentos ainda
são totalmente feitos através de croquis, auxiliados por trenas metálicas, sendo o AUTO-CAD
utilizado como um simples editor de desenhos. O máximo de rendimento é obtido através da
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importação de imagens digitais para o editor do AUTO-CAD, para que possam ser digitalizadas
com os tradicionais comandos do software.
A fotogrametria teve, durante muito tempo, suas aplicações limitadas, sendo muito
raramente utilizada e, quando o foi, serviu para demonstração de pesquisa de cadastramento
das formas arquitetônicas. Segundo Groetelaars, tanto os equipamentos quanto os técnicos
necessários para manipular os equipamentos eram raros até o final da década de 80.
As inovações tecnológicas propiciadas pelo avanço da microeletrônica tornaram o
processo viável para uma gama de aplicações, entre elas a documentação arquitetônica e
urbana. Já ao final da década de 90, a utilização de equipamentos de uso geral, como câmeras
digitais e microcomputadores, associados a programas específicos para restituição
fotogramétrica, potencializou o uso da fotogrametria. (GROETELAARS, 2004)
O produto da restituição fotogramétrica são as ortofotos. O procedimento elimina os
deslocamentos causados pela inclinação da câmera fotográfica, e principalmente, a
deformação da perspectiva, isto é, inclui em um sistema de projeção ortogonal, transformando
uma fotografia concebida em um sistema de projeção central em uma imagem na qual as
projetantes são paralelas entre si. (COSTA, 2009)
Uma imagem retificada passa a ter as características de uma planta técnica, pois se
encontra em proporção, em escala, tornando possível extrair medidas e tirar informações
quantitativas necessárias às pesquisas históricas ou aos projetos de conservação e
restauração.
A documentação originada da retificação tem a vantagem, em comparação com as
tradicionais plantas desenhadas a lápis, nanquim e também com as digitalizadas em AUTOCAD, de ser uma metodologia que representa um significativo ganho de tempo, já que não é
desenhada, mas sim contribui para a representação com sua própria imagem.
O procedimento de documentação patrimonial, também denominado levantamento
cadastral, é um processo sistemático, isto é, deve ser subdividido em etapas, cada uma com
seus respectivos métodos. O trabalho, numa primeira categorização, pode ser subdividido em
trabalho de campo e trabalho de escritório, sendo que o trabalho de campo pode ser feito em
três momentos: vistoria preliminar, levantamento fotográfico e levantamento métrico. A
primeira etapa do trabalho de escritório começa após a vistoria preliminar, com o
planejamento ou preparação da pesquisa. Somente depois de feitos os levantamentos in loco,
é que será retomado o trabalho de escritório, com a identificação da volumetria, a retificação
fotográfica e, por último, a elaboração dos relatórios e pranchas de registro gráfico.
O autor do presente trabalho vem desenvolvendo várias atividades técnicas de
representação gráfica de bens culturais; ora relacionadas a diversos projetos de extensão e
pesquisa, ora vinculados a trabalhos dos alunos de graduação e da Pós-Graduação, entre os
quais podemos destacar alguns trabalhos: (a) Cristo Crucificado – Igreja Nossa Senhora
Auxiliadora; (b) Mobiliário Dourado Museu da Baronesa; (c) Espelhos do Museu da Baronesa;
(d) Vasos Faiança Casa 8; (e) Faianças dos Palacetes da Pça. Cel. Pedro Osório.
Cristo Crucificado – Igreja Nossa Senhora Auxiliadora
Objeto: Cristo Crucificado;
Local: Rio Grande – Igreja Nossa Senhora Auxiliadora;
Material: Madeira Policromada;
Dimensões: 93 x 58cm.
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FIGURA 3: Cristo Crucificado – Igreja Nossa Senhora Auxiliadora - vista frontal e posterior.
Fonte: Representação gráfica elaborada por Jeferson Salaberry

Mobiliário Dourado do Museu da Baronesa
Objeto: Cadeira Luiz XV;

Objeto: Banqueta;

N° Inventário: E0744 e E0745;

N° Inventário: E0836;

Local: Pelotas - Museu da Baronesa;

Local: Pelotas - Museu da Baronesa;

Procedência: Adail Bento Costa;

Procedência: Adail Bento Costa;

Material: Madeira Policromada;

Material: Madeira Policromada;

Dimensões: 93 x 45 x 44cm.

Dimensões: 76,5 x 41,5 x 71cm.

FIGURA 4a: Cadeira Luiz XV E0744 –
FIGURA 4b: Banqueta E0836 – vista
vista frontal.
frontal.
Fonte: Representação gráfica elaborada por Jeferson Salaberry
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Objeto: Mesa;
N° Inventário: E0096;
Local: Pelotas - Museu da Baronesa;
Procedência: Adail Bento Costa;
Material: Madeira Policromada;
Dimensões: 74 x 74 x 77cm.

Objeto: Console;
N°
Inventário:
MMPB0631;

MMPB0630

e

Local: Pelotas - Museu da Baronesa;
Procedência: Família Antunes Maciel;
Material: Madeira Policromada;
Dimensões: 83 x 84 x 36cm.

FIGURA 5a: Mesa E0096 – vista
frontal.

FIGURA 5b: Console MMPB0630 –
vista frontal.

Fonte: Representação gráfica elaborada por Jeferson Salaberry
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Espelhos do Museu da Baronesa
Objeto: Espelho;
N° Inventário: MMPB0625;
Local: Pelotas - Museu da Baronesa;
Procedência: Família Antunes Maciel;
Material: Madeira Policromada;
Dimensões: 171 x 80cm.

Objeto: Moldura;
N°
Inventário:
MMPB0605;

MMPB2601

e

Local: Pelotas - Museu da Baronesa;
Procedência: Família Antunes Maciel;
Material: Madeira Policromada;
Dimensões: 110 x 90cm.

FIGURA 6a: Mesa E0096 – vista
frontal.

FIGURA 6b: Console MMPB0630 –
vista frontal.

Fonte: Representação gráfica elaborada por Jeferson Salaberry

Objeto: Espelho;
N° Inventário: MMPB0669;
Local: Pelotas - Museu da Baronesa;
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Procedência: Família Antunes Maciel;
Material: Madeira Policromada;
Dimensões: 169 x 178cm.

FIGURA 6: Espelho MMPB0669 – vista frontal, Museu da Baronesa, Pelotas. RS.
Fonte: Representação gráfica elaborada por Jeferson Salaberry

Vasos e esculturas em Faianças das Casas 2, 6 e 8

Objeto: Vaso Alto Ornado; Escultura Azia; Europa;
Local: Pelotas – Pça. Cel. Pedro Osório, 8;
Procedência: Devezas;
Material: Faiança;
Dimensões: 48 x 31cm (vaso); 130 x 35cm (esculturas)

FIGURA 7: Vaso Alto Ornado em faiança, Fábrica Devezas (Portugal), Casa 8, Pelotas.
RS.
Fonte: Representação elaborada por Jeferson Salaberry para Keli Cristina Scolari em
2012.
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FIGURA 8: Esculturas em Faiança (Asia e Europa), Fábrica Devezas (Portugal), Casa 8,
Pelotas. RS.
Fonte: Representação elaborada por Jeferson Salaberry para Keli Cristina Scolari em
2012.

Considerações finais
A metodologia e as ferramentas utilizadas nesta etapa da pesquisa mostraram-se
adequadas para o levantamento dos referidos bens culturais. A utilização da tecnologia
permitiu a documentação dos bens culturais com eficiência e facilidade, tornando seu
emprego viável a laboratórios e entidades de preservação do patrimônio, permitindo a
obtenção de vários produtos visando à preservação, como o levantamento cadastral, o
diagnóstico, o projeto de intervenção.
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A tinta ferrogálica: a importância dos exames para determinar
metodologias de tratamento
Marina Furtado Gonçalves38

Resumo
Esta pesquisa tem como objetivo refletir sobre os exames organolépticos e laboratoriais
visando o tratamento da tinta ferrogálica em manuscritos históricos. A tinta ferrogálica, genericamente
composta de tanino, sulfato ferroso, goma arábica e água, possui características peculiares, porém
apenas testes organolépticos não são suficientes para comprovar a natureza da tinta e um estudo
através de exames químicos torna-se necessário para identificar os elementos presentes em sua
composição e avaliar a metodologia de tratamento que melhor se adéqua à degradação observada.
Após o tratamento, os papéis devem ser submetidos a novos exames químicos a fim de verificar a
eficácia do tratamento. Sabe-se que a metodologia de Neevel está sendo amplamente utilizada, porém
é imprescindível que as pessoas responsáveis pelos laboratórios de conservação e restauração
submetam os manuscritos a exames e sigam a metodologia para não haver danos aos bens.
Palavras-chave: Tinta ferrogálica. Exames organolépticos. Exames laboratoriais. Metodologias
de tratamento.

Introdução
A memória coletiva e documentada de uma sociedade representa boa parte do
patrimônio cultural existente. Segundo Edmondson (2002), considera-se que sua importância
transcende os limites do tempo e da cultura, portanto deve-se preocupar com a preservação e
disponibilização destes documentos para as gerações atuais e futuras. São vários os problemas
que podem ocorrer com esse tipo de documentação devido às más condições de
armazenamento e pelo próprio efeito do tempo. Papéis que apresentam escrita em tinta
ferrogálica são ainda mais suscetíveis à deterioração, uma vez que a tinta é um agente
catalisador da degradação, acarretando em danos irreversíveis para o suporte e para a própria
tinta.
Objetos cujo suporte é o papel foram produzidas com tinta ferrogálica, desde o final da
Idade Média até o início do século XX (ANDRADE, 2000). A tinta ferrogálica é genericamente
composta de tanino, sulfato ferroso, goma arábica e água, sendo que em algumas formulações
há adições de corantes. Ao longo dos séculos, inúmeras receitas foram criadas para preparar a
tinta ferrogálica, porém sempre há a presença de três ingredientes básicos: a noz de galha,
como fonte de tanino; o sulfato ferroso como fonte de ferro; a goma arábica, como ligante.
Segundo Carvalho (1998), as receitas podem ser divididas em três tipos básicos:
Tipo 1: Receitas que usam noz de galha triturada, misturada em seguida com sulfato
ferroso, goma arábica e um solvente, geralmente água ou vinho branco.
Tipo 2: Receitas em que as nozes são fervidas inteiras ou trituradas em algum solvente,
que pode ser a água, vinho ou cerveja, para melhor extração do tanino e em seguida misturada
com os demais ingredientes.
Tipo 3: Receitas em que as nozes são deixadas para fermentar sob ação de diversos
fungos. Os fungos interagem com a glucose das moléculas do ácido tânico, hidrolisando-as e
permitindo extrair-se o máximo de ácido galotânico contido nas nozes.
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Um mesmo tipo de receita pode conter diferentes quantidades de soluto/solvente,
aditivos e preparos diversos, resultando em tintas ferrogálicas de qualidade e propriedades
distintas. Estudos realizados por Neevel (1995) apontam que a razão molar entre o sulfato
ferroso e o ácido galotânico pode influenciar na qualidade final da tinta. Indica-se que a razão
de 3:1 de noz de galha para sulfato ferroso produzia uma tinta mais duradoura e que não se
tornava marrom com facilidade. Uma elevada razão pode levar a formação de produtos
oxidados, de coloração marrom, alterando a cor final da tinta que deveria ser preta (KERKEL,
1999 apud SOUZA, 2009).
A cor da tinta ferrogálica é formada a partir de uma reação entre o sulfato ferroso e o
ácido galotânico que, em solução, forma o galotanato de ferro (II), um complexo solúvel e
incolor, além do ácido sulfúrico. O galotanato de ferro (II) é então oxidado, formando
galotanato de ferro (III), um produto solúvel e de coloração negra.
Os danos provocados por essa tinta ao suporte de papel são irreversíveis e de difícil
tratamento, devido à hidrólise ácida e à oxidação catalisada pelos íons metálicos. A hidrólise
ácida é a quebra do polímero da celulose, diminuindo o grau de polimerização das moléculas e
resultando no enfraquecimento mecânico do papel. O grau da hidrólise depende da
concentração do ácido envolvido e da temperatura da reação. Segundo Banik (1993), a acidez
do meio pode ser devido aos processos de fabricação do papel que utilizam em sua encolagem
sulfatos de alumínio e potássio que, combinados com a umidade, formam ácidos; ou causas
externas como poluentes do ar ou o uso da tinta ferrogálica. A hidrólise causada pela tinta
pode ser tanto devido à sua composição que possui ácidos orgânicos, quanto na complexação
do ferro com o ácido galotânico, quando ocorre a formação do ácido sulfúrico (SOUZA, 2009).
Já a oxidação é catalisada pelos íons livres de ferro (II) e diferentes fatores
como a temperatura, umidade e pH influenciam nesse processo, tornando-o mais complexo
que a hidrólise ácida. Íons de ferro (II) reagem com o oxigênio, catalisando a formação de
peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio reage então com o ferro (III) produzindo o
radical OH• que ataca a celulose.
Segundo Neevel e Reissland (1997), a degradação visual do papel pela tinta ferrogálica
dá-se por quatro estágios, assim descritos: fluorescência de halos nas áreas da tinta quando
iluminadas com radiação ultravioleta com comprimento de onda igual a 365nm; leve migração
da tinta para o verso do papel; intensa migração da tinta para o verso do papel; rupturas e
perdas do suporte nas áreas da tinta.
A presença de ferro em uma tinta não é indício suficiente para caracterizá-la como
ferrogálica. Estudos em diversos manuscritos demonstraram que nos vários locais analisados a
quantidade de ferro detectada não apresenta uma diferença substancial entre a tinta e o
papel, (BICCHIERI, 2008) não caracterizando assim uma tinta ferrogálica.

Exames para identificação de tinta ferrogálica
Antes de realizar qualquer tratamento em manuscritos com tinta ferrogálica é
necessário realizar testes para garantir a integridade do suporte e da tinta, para melhor
identificação de materiais, técnicas construtivas e definição do próprio tratamento e seus
riscos. Esses ensaios, segundo Figueiredo Junior (2012) podem ser classificados em duas
classes:
- Não destrutivos: o material analisado não sofre alterações em sua constituição e não
requer a retirada de amostras;
- Destrutivos: é necessária a retirada de amostras e o material analisado pode sofrer
alterações em sua constituição, transformando-se em outro material.
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Ensaios não destrutivos apresentam-se muito eficientes e, para a conservação e
restauração de bens culturais, são os mais indicados, uma vez em que não há intervenções
acentuadas sobre a obra, porém “os equipamentos que realizam este tipo de ensaio são pouco
disponíveis e também há o problema de eles não serem seletivos, ou seja, não podem analisar
separadamente as camadas”(FIGUEIREDO JUNIOR, 2012, p. 167). Encontram-se na categoria
de não destrutivos os ensaios como a espectroscopia de fluorescência de raios X,
espectroscopia Raman, microscopia, radiografia, exames organolépticos e sob luzes especiais.
Dentre os destrutivos podemos citar a cromatografia e cortes estratigráficos.
Segundo Figueiredo Junior (2012), “a escolha de uma técnica analítica depende de três
fatores: disponibilidade da técnica, tipo de material a ser analisado e o objetivo a ser
alcançado com o estudo”(FIGUEIREDO JUNIOR, 2012, p.203).
Para a identificação da tinta ferrogálica, os seguintes exames são essenciais:


Exame visual e sob luz reversa: caracterizar a tinta e o papel, observar a tipologia de
degradação da tinta e o estado de degradação do suporte.

Visualmente a tinta ferrogálica apresenta-se normalmente com uma coloração
marrom, podendo haver migração da tinta para o verso da folha, formação de halos em torno
da escrita, rupturas e perdas do suporte nas áreas da tinta, além do esmaecimento. Áreas com
grande concentração de tinta e que apresentam linhas contínuas (como um sublinhado) são
consideradas problemáticas quando se opta por um tratamento aquoso, uma vez que as áreas
em torno delas absorvem a água de maneira diferente, podendo ocasionar rupturas. A
observação das características do papel e da tinta fornece subsídios para a avaliação do
tratamento a ser realizado, já que devemos tomar como princípio que cada bem cultural é
único e que, para cada tipologia de degradação, um tipo de procedimento deverá ser adotado.
A mesa de luz é um recurso válido para observar perdas pontuais do suporte que
normalmente não são vistas com a luz direta. Além disso, é possível uma melhor visualização
das marcas d’água do papel, pontusais, vergaduras e carimbos. Um exame visual do papel
também permite observar marcas originais, manchas, vincos e se ele sofreu alguma
intervenção.


Exame sob luz ultravioleta: observar sob a luz ultravioleta se a tinta aparece mais
escura, se áreas de risco aparecem visíveis, se há fluorescência nos halos ou se neste
local a tinta aparece mais escura.

Algumas substâncias apresentam o fenômeno de fluorescência, ou seja,
emitem luz visível ao serem irradiadas com ultravioleta. Segundo Reissland (2000), se uma
tinta aparece mais escura sob UV é um indicativo que possa ser tinta ferrogálica. Normalmente
as áreas de risco tornam-se visíveis sob UV. Por exemplo, em torno das linhas da escrita, halos
podem aparecer tanto fluorescentes ou com uma coloração mais escura. Estas evidências
indicam tanto a presença de componentes degradados de tinta que podem ter migrado para
fora da linha da escrita quanto à degradação da área do papel em torno das linhas de tinta
causada pelos seus componentes. Sabendo-se que alguns compostos fluorescentes são
solúveis em água e podem se espalhar sobre o papel, este exame é essencial quando há a
escolha de um tratamento aquoso.
Segundo Stuart (2007), a fotografia sob luz ultravioleta provou-se mais útil ao
se analisar documentos gráficos do que a fluorescência de UV, sobretudo para estudos de
manuscritos com tinta ferrogálica. A tinta ferrogálica absorve a luz UV sem produzir
fluorescência e, além disso, os efeitos da degradação do papel podem ser observados
utilizando a fotografia sob luz UV. Danos causados por bactérias ou fungos, não visíveis em luz
direta, aparecem com tonalidade cinza em fotografias sob luz ultravioleta.
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Teste de solubilidade: verificar a solubilidade das tintas presentes nos manuscritos em
água, álcool e solução de bicarbonato de cálcio.

Materiais utilizados sobre o papel, como tintas de escrita, carimbos, tintas de
impressão e lápis, podem ser solúveis em solventes utilizados durante um tratamento aquoso
e, assim, a solubilidade deve ser testada a fim de obter uma indicação sobre o risco de perda
desses materiais. Existem vários métodos para aplicar o teste de solubilidade sobre papel,
porém optou-se pelo desenvolvido por Maynor (1994), por utilizar uma pequena quantidade
de solvente, o que minimiza os riscos para a tinta e para o suporte, além de ser o tipo de teste
indicado quando se adota a metodologia de tratamento de fitato de cálcio/bicarbonato de
cálcio. O teste consiste em aplicar sobre os materiais que se deseja testar uma pequena tira de
mata-borrão embebida em solvente e depois observar se houve dissolução de material que
seria observado na tira de mata-borrão.
Como a água, álcool e a solução de bicarbonato de cálcio são os solventes
recomendados para tratamentos aquosos de manuscritos contendo tinta ferrogálica,
procederam-se os testes utilizando esses solventes.


Teste de pH: verificar a acidez do papel.

Uma atitude comum para a conservação do papel consiste na manutenção da sua
concentração de íons H+, evitando a hidrólise ácida. De maneira geral, um papel ácido pode
perder suas propriedades mecânicas, tornar-se quebradiço e amarelado. Manuscritos em tinta
ferrogálica, no entanto, não reagem bem em ambientes com alcalinidade acima de 9.0. Para
determinar se um banho de desacidificação será necessário, procede-se com o teste de pH que
deve ser repetido ao final do procedimento de restauro, no intuito de avaliar a eficácia do
tratamento.


Teste de tempo de absorção do papel: verificar o tempo de absorção da água pelo
papel.

A corrosão gerada pela tinta pode influenciar na capacidade de absorção de
água pelo papel. Áreas que apresentam corrosão gerada pela tinta, descoloridas e de
tonalidade marrom escuro, são hidrofóbicas, ou seja, quase não absorvem água. Já em áreas
próximas a tintas de coloração marrom clara, sem descoloração, são usualmente hidrofílicas,
quer dizer, absorvem facilmente a água. Molhar um papel que apresenta corrosão e áreas de
diferentes capacidades de absorção de água pode ser problemático, pois o aparecimento de
rachaduras em partes hidrofóbicas é bastante provável de acontecer, principalmente em
papéis com pouca ou nenhuma encolagem. Um segundo risco pode ser esperado em papéis
com uma camada espessa de encolagem, uma vez que o adesivo pode ser solúvel em água e
durante tratamentos aquosos a tinta simplesmente desaparecer.
O tempo que o papel leva para absorver uma gota d’água deve ser
determinado para estimar o risco de formações de fendas devido a um tratamento aquoso,
avaliar a camada de encolagem original e se uma nova encolagem deve ser aplicada.


Teste qualitativo não destrutivo para íons livres de ferro (II): verificar a presença de
íons de ferro (II) na tinta.

Se uma quantidade excedente de sulfato de ferro foi usada para produzir uma tinta
ferrogálica, ou se o complexo de tinta colorida não é estável e se desintegra ao longo do
tempo, íons livres de ferro podem estar presentes no meio. Íons livres de ferro (II) solúveis em
água são prejudiciais para substratos orgânicos como a celulose, uma vez que catalisam a sua
degradação oxidativa, provocando descoloração e deterioração mecânica.
A fim de estimar se íons de ferro (II) estão presentes e, portanto, apresentam um risco
para um determinado documento, todas as tintas castanhas, azuis e pretas devem ser
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testadas. Um papel impregnado com o indicador químico denominado batofenantrolina foi
desenvolvido pelo Netherlands Institute for Cultural Heritage (ICN, Amsterdam) e é específico
para ferro (II). Este teste é muito sensível, confiável e de fácil aplicação. Tanto a
batofenantrolina quanto o complexo que ela forma com os íons Fe (II) são insolúveis em água,
o que permite a aplicação do teste em originais sem o risco de contaminação do objeto sendo
testado.
A aplicação do teste consiste em colocar uma tira de papel impregnado com a
batofenantrolina e ligeiramente umedecida em contato com a área que se deseja testar. Os
íons Fe (II), solúveis em água, migram da área sendo testada para a tira de teste e reagem com
o indicador químico formando um complexo de coloração magenta. Um resultado positivo
indicando a presença de íons livres de Fe (II) não necessariamente significa que a tinta sendo
testada é uma tinta ferrogálica, uma vez que é possível que outros tipos de tinta apresentem
contaminação por ferro.
Este teste é primordial quando se planeja tratar documentos com fitato de cálcio, uma
vez que essa solução é capaz de quelar apenas íons de ferro. Caso outro tipo de metal tenha
sido utilizado na preparação da tinta, como o cobre, não se deve proceder com esse
tratamento. Além disso, íons de ferro livres podem estar presentes em dois estados de
oxidação sendo eles o Fe (II) e o Fe (III). Caso a presença de íons Fe (II) não seja identificada,
uma modificação do ensaio com a aplicação de solução de ácido ascórbico irá reduzir o Fe (III)
para Fe (II), podendo-se avaliar a potencial presença de íons de Fe (III).
Em nenhuma circunstância esse teste deve ser usado como teste quantitativo, uma vez
que a intensidade da coloração obtida na fita depende de diversos fatores como a
concentração de íons de Fe (II) na área de teste, a quantidade de água aplicada, o tempo de
contato e a pressão realizada sobre a fita. Um resultado negativo nem sempre significa que
não há íons de ferro presentes, mas que tanto íons de Fe (II) quanto Fe (III) não migraram para
a fita de teste.


Espectroscopia por infravermelho: verificar os componentes da tinta.

A espectroscopia por infravermelho é uma técnica baseada na vibração dos
átomos de uma molécula. De acordo com Stuart (2007), a condição para que ocorra absorção
da radiação infravermelha é que haja variação do momento de dipolo elétrico da molécula
como consequência de seu movimento vibracional ou rotacional. Somente nessas
circunstâncias, o campo elétrico alternante da radiação incidente interage com a molécula,
originando os espectros. A espectroscopia no infravermelho se baseia no fato de que
as ligações químicas das substâncias possuem frequências de vibração específicas, as quais
correspondem a níveis de energia da molécula e, dessa forma, essa técnica pode ser usada
para identificar um composto ou investigar a composição de uma amostra.
Tratando-se do suporte papel, a técnica da espectroscopia por infravermelho
pode ser útil para identificar a idade do papel, definir pigmentos e tintas utilizados, além de
auxiliar no exame dos efeitos de tratamentos de limpeza, monitorando qualquer mudança na
composição do papel (STUART, 2007).


Espectroscopia de fluorescência de raios X: verificar os elementos da tinta e dos
papéis.

A espectroscopia de fluorescência de raios X é uma técnica não destrutiva
amplamente utilizada para mensurar a composição dos materiais (STUART, 2007). Partindo-se
do princípio de que é possível induzir transições eletrônicas entre os orbitais mais internos dos
átomos utilizando radiações eletromagnéticas como raios X e raios gama, a fluorescência de
raios X é aplicada. As transições podem resultar na emissão de radiações X de energia
característica que permitem a identificação da espécie atômica envolvida na transição e a
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mensuração da sua abundância. Desta forma, a energia da radiação de fluorescência identifica
o elemento, enquanto sua intensidade permite que seja medida a concentração na amostra
analisada mediante uma prévia calibragem (FERRETTI, 2008).
O espectrômetro portátil é um aparelho que pode ser usado in situ e permite
aproximação adequada do objeto que se deseja analisar. Esse é conectado a um computador
que gerencia os dados fornecidos pelo aparelho, gerando um espectro.


Microscopia de luz polarizada: identificar as fibras e cargas dos papéis.

A microscopia de luz polarizada é normalmente a primeira técnica utilizada
para analisar a estrutura de um objeto que podem ser fibras ou materiais cristalinos. Materiais
anisotrópicos, que incluem 90% de todos os materiais sólidos, possuem propriedades óticas
que variam com a orientação da luz incidente em seus eixos cristalográficos. Esses materiais
apresentam uma gama de índices de refração dependendo da direção da propagação da luz
entre o material e das coordenadas dos planos vibracionais. Materiais anisotrópicos agem
como uma viga que divide os raios de luz em duas partes e o microscópio de luz polarizada
explora a interferência dos raios divididos à medida que são reunidos ao longo do mesmo
trajeto óptico para extrair informações sobre esses materiais (STUART, 2007).
As propriedades estruturais do papel podem ser caracterizadas através de um exame
por microscopia de luz polarizada e, para identificar qual o tipo de fibra foi utilizado na
fabricação dos papéis, assim como o tipo de carga, utiliza-se este exame.


Espectroscopia de espalhamento de Luz Raman: identificar a tinta presente nos
documentos e seu estado de conservação.

A espectroscopia Raman trata-se de uma técnica que usa uma fonte
monocromática de radiação lazer de baixa potência a qual, ao atingir um objeto, é espalhada
por ele, gerando luz de mesma energia ou de energia diferente da incidente (inelástica). A
diferença de energia entre a radiação incidente e a espalhada corresponde à energia com que
átomos presentes na área estudada estão vibrando e essa frequência de vibração permite
descobrir como os átomos estão ligados, ter informação sobre a geometria molecular, sobre
como as espécies químicas presentes interagem entre si e com o ambiente, entre outras
informações. Como não há somente um tipo de vibração, uma vez que geralmente as espécies
químicas presentes são complexas, a radiação espalhada inelasticamente é constituída por um
número muito grande de diferentes frequências às quais precisam ser separadas e ter sua
intensidade medida. O gráfico é chamado de espectro Raman. Cada espécie química, seja um
pigmento, corante, substrato, aglutinante, veículo ou verniz, fornece um espectro que é como
sua impressão digital, permitindo sua identificação (STUART, 2007).
A análise por espectroscopia Raman é não destrutiva e feita sem necessidade de
preparações ou manipulações de qualquer natureza, enquadrando-se em um exame indicado
para bens culturais, mesmo os mais frágeis como o papel.

Metodologias de tratamento
Historicamente, os tratamentos de conservação e restauração para combater o
problema da corrosão causado pela tinta ferrogálica passaram por várias etapas, sendo que os
primeiros tratamentos, utilizados no final do século XIX e início do século XX, tinham como
objetivo restabelecer o suporte físico do objeto já danificado.
Como exemplo, a Library of Congress instituiu como seu primeiro tratamento, em
1897, o uso de pequenos reparos com papel japonês.
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No ano de 1899 o Vaticano desenvolveu uma tecnologia de “sanduíche de seda” para
os seus manuscritos. Porém, levava-se muito tempo para aplicar a seda e necessitava-se de
ótima qualidade técnica profissional. Além disso, notou-se no decorrer do tempo, que os
manuscritos mostravam-se deteriorados com 17 a 30 anos após a aplicação do sanduíche.
Ainda em 1899, Dr. Schill, em Dresden, desenvolveu uma técnica que consistia na
impregnação dos documentos com uma solução de nitrato de celulose dissolvido em acetona.
Este método foi logo abandonado, pois se observou a alta inflamabilidade dos documentos
impregnados com essa solução, bem como o progressivo amarelecimento do suporte. No
mesmo ano, outro processo foi introduzido por Franz Ehrle, na Conferência de St. Gallen,
envolvendo o uso da gelatina para repor partes perdidas de pergaminho. O método sugerira
que um papel fosse aderido no verso do pergaminho e a gelatina preencheria as áreas
faltantes, dando nova sustentação ao artefato (ANDRADE, 1999).
Na década de 1940, com a evolução dos plásticos, o norte americano William J. Barrow
desenvolve o seu método de laminação de papel com acetato de celulose. O documento era
colocado em um sanduíche de acetato de celulose e papel de seda, levado a uma prensa de
rolos e aquecido de 180 a 190oC para concluir a laminação. Esse tratamento é passível de
várias críticas, uma vez que os documentos são aquecidos a altas temperaturas, o papel tornase plano e rígido, além de detalhes da escrita ficarem velados pela laminação.
Barrow, juntamente com B. W. Scribner, desenvolveu suas pesquisas quanto à
alcalinização do papel, lançando o método “Barrow Two-step” e posteriormente o “Barrow
One-step”. Tais métodos envolviam banhos de imersão em hidróxido de cálcio, bicarbonato de
cálcio e bicarbonato de magnésio. A Library of Congress utilizou esses métodos de 1940 a
1960, porém notava-se que para manuscritos havia mudança de cor e intensidade da tinta
ferrogálica.
A partir da década de 1970, Margaret Hey aprimorou suas pesquisas sobre
desacidificação e estabilização da tinta ferrogálica e recomendava a limpeza dos manuscritos
em imersão em hidróxido de cálcio ou bicarbonato de magnésio precedido de um banho de
água, porém ainda sugeria uma grande quantidade de banhos o que é prejudicial ao papel
degradado pela tinta ferrogálica. Em contribuição às pesquisas de Hey, Lucia Tang, já no final
da década, indica que os banhos deveriam ser com água deionizada ou destilada tratada com
carbonato de cálcio para garantir a longevidade do papel.
Na década de 1990 várias metodologias já se apresentavam, como banho de imersão
em hidróxido de cálcio adicionado à água para modificar o pH, solução saturada de
bicarbonato de magnésio diluída em 75% a 85% em água e o uso de carbonato de
metilmagnésio em spray ou pincelado quando o tratamento aquoso não era indicado. No
decorrer do tempo percebeu-se que o bicarbonato de magnésio provocava uma coloração
avermelhada/alaranjada na tinta após o tratamento. Um problema com o uso do hidróxido de
cálcio quando há presença de tinta ferrogálica é que pode haver deslocamento do equilíbrio da
reação, destruindo a tinta, uma vez que a ligação do ferro com o ácido galotânico (tinta) é
menos estável do que a ligação que pode ser formada com o ferro e os íons hidroxila presentes
no hidróxido de cálcio.
Mesmo que em 1990 tenha sido provado que os tratamentos aquosos para
desacidificação de manuscritos em tinta ferrogálica eram mais eficientes do que os
tratamentos a seco, foram usados produtos como o “bookkeeper” (óxido de magnésio) e
técnicas como o “paper splitting”, desenvolvida na Alemanha para papéis de fibra de madeira,
que consiste em dividir e inserir um novo núcleo estável entre as duas camadas de papel.
Primeiramente um papel de revestimento é colado com gelatina nos dois lados do documento
e seco sob pressão. Em seguida, a divisão do documento é feita e um novo núcleo é colado
com cola de amido, sendo que agentes de desacidificação podem ser acrescentados à cola.
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Quando a cola seca, o sanduíche é colocado em um banho contendo protease para dissolver a
gelatina e remover o papel de revestimento, sendo que com a gelatina e o banho de enzima
alguns íons de ferro e ácidos são removidos. A vantagem do processo, além da remoção de
alguns íons, é reforçar o documento frágil com um novo suporte (GULIK, 1997).
Outra técnica desenvolvida na Alemanha e utilizada em países como a Itália, Noruega e
Suíça é o “boiling water” que consiste em imergir em água fervente manuscritos em tinta
ferrogálica, envoltos em um envelope de Hollytex®39. Segundo Gulik (1997), durante esse
processo 50 a 100% dos íons solúveis de ferro (II) são removidos do papel, assim como os
ácidos. Além disso, papéis de trapo apresentam-se mais fortes e flexíveis após o tratamento. A
desvantagem é que o aumento da temperatura pode acelerar ou iniciar outras reações
químicas e o papel pode encolher dependendo de sua composição e condições de secagem.
Porém, todas as metodologias acima descritas visam prioritariamente tratamento do
suporte e não da tinta. O uso do EDTA (Ethylene diamine tetraacetic acid – Ácido
etilenodiaminatetraacetico), um sal totalmente solúvel em água, foi a primeira tentativa de
barrar os efeitos da degradação da tinta em si. Na indústria papeleira, o EDTA é utilizado para
o branqueamento e purificação da polpa de papel. Ele aumenta a solubilidade dos íons de
ferro (III) em água por complexação e forma um complexo com os íons de ferro (II), porém
essa formação não é capaz de bloquear as reações de Fenton, podendo ainda coordenar
peróxido de hidrogênio (NEEVEL, 1995). Sendo assim, o EDTA mostra-se como estimulante da
corrosão da tinta ferrogálica.
Em 1995, Johann Neevel sugeriu pela primeira vez o tratamento de manuscritos
corroídos por tinta ferrogálica com fitato de cálcio e bicarbonato de cálcio. Tal metodologia,
difundida por Neevel e pelo Cultural Heritage Agency of the Netherlands, é utilizada em várias
instituições em todo o mundo e, por se tratar de uma técnica nova, inúmeras pesquisas foram
e estão sendo feitas para saber de possíveis efeitos colaterais de tratamentos com fitato.
Porém, até o presente momento não se sabe de nenhum problema que tal metodologia possa
acarretar.
O primeiro passo para proceder com a metodologia do fitato de cálcio/bicarbonato de
cálcio é verificar se o manuscrito em tinta ferrogálica necessita desse tratamento. O banho de
imersão em fitato de cálcio é recomendado quando há presença de íons livres de ferro (II) e
ferro (III), funcionando como um quelante desses íons, sem destruir a tinta ferrogálica. Porém,
esse tratamento não inibe o processo de hidrólise ácida da celulose e, dessa forma, deve-se
prosseguir com um tratamento de desacidificação. Como as tintas ferrogálicas não são estáveis
em ambientes alcalinos (REISSLAND et al., 2007) com pH igual ou superior a 9,0, não se
recomenda a utilização de soluções aquosas de hidróxido de cálcio ou bicarbonato de
magnésio, sendo que a última ainda pode provocar um mudança de coloração da tinta após o
tratamento (MORENUS, 2003). Dessa forma, recomenda-se a utilização de uma solução
aquosa de bicarbonato de cálcio com pH 5,88. Após os banhos, é necessário refazer a
encolagem do papel, aplicando uma camada de gelatina que irá proteger o documento do
meio, além de garantir melhor flexibilidade e fortalecimento mecânico do suporte.
Há também aqueles que optam pelo “não tratamento” que consiste em um rigoroso
controle climático e um ambiente livre de ácidos, porém não se sabe exatamente qual o

39 Hollytex® é uma marca registrada Ahlstrom Filtration LLC®. Calandrado para alta elasticidade e
resistência ao rasgamento, Hollytex® é considerada a membrana de suporte final para microfiltração, ultrafiltração
e osmose inversa. Não contém resinas, dimensionamento ou ligantes, e possui boa resistência química,
particularmente em ácidos, agentes oxidantes e solventes. Temperaturas de operação podem ir tão alto como 176 °
C, mantendo boa estabilidade dimensional e resistência à podridão e mofo. (Kavon filter products, disponível em <
http://filters.kavonfilter.com/viewitems/filter-paper/hollytex-nonwovens>. Acesso em 15 de fevereiro de 2013.)
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ambiente ideal para retardar a corrosão da tinta. A vantagem do “não tratamento” é não
utilizar tratamento insuficiente para a corrosão da tinta ferrogálica ou um tratamento que não
foi suficientemente estudado para saber seus efeitos colaterais e problemas ligados ao
envelhecimento do suporte.

Conclusões
Antes de se aplicar qualquer metodologia de tratamento é necessário conhecer o
objeto a ser conservado/restaurado e a identificação das técnicas e materiais utilizados é o
primeiro passo a ser dado. Determinar se realmente trata-se de tinta ferrogálica e
correlacionar suas tipologias de degradação são importantes passos para saber qual
tratamento deve-se adotar, mesmo que se opte por um não tratamento. Existem vários
exames disponíveis e, dependendo da viabilidade e acesso aos equipamentos, devem-se
escolher ensaios não destrutíveis e que forneçam resultados precisos. Os exames químicos
permitem a determinação do tipo de tinta, fibra e carga presentes no papel, porém os exames
organolépticos e por imagem são importantes para identificar as tipologias de degradação,
lembrando que nem sempre um teste irá gerar um resultado definitivo, ou seja, a somatória
de dados é que pode resultar em um diagnóstico assertivo.
Para o tratamento desenvolvido por Neevel (1995), um dos mais adotados
atualmente, que utiliza fitato de cálcio e bicarbonato de cálcio, é de grande importância que se
tenha certeza de que se trata de tinta ferrogálica e que se identifique a tipologia de
degradação. Desta maneira, os ensaios realizados em laboratório, mesmo os mais simples,
mostram-se essenciais.
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Preservação Patrimonial e a Cibercultura: mobilização no ciberespaço
através de grupos na rede social Facebook
Marina Gowert dos Reis40
Renata Ovenhausen Albernaz41

Resumo
O presente artigo busca observar as questões em torno da institucionalização do patrimônio
cultural em um contexto de pós-modernidade, com ênfase no fenômeno da cibercultura. Toma-se por
base as colocações de Llorenç Prats acerca dos agentes que podem vir a institucionalizar o patrimônio
cultural, considerando tal categoria como um poder político. Observa-se que a partir do advento do
ciberespaço os indivíduos obtêm diferentes possibilidades de organização e mobilização para
reinvindicar seus direitos de preservação patrimonial. Essa situação de “tomada de poder” pode ser
observada em grupos organizados na rede social Facebook, onde a comunidade tem a possibilidade de
juntar-se em torno de causas patrimoniais, construindo ações que podem efetivar a preservação, o que
inclui novas questões na enumeração de Prats.
Palavras-chave: Preservação patrimonial. Cibercultura. Mobilização patrimonial no
ciberespaço. Rede Social Facebook.

Introdução
O patrimônio cultural se configura, quando se observa a evolução histórica do
conceito, como uma construção política. Assim, deve ser mostrado às comunidades (PRATS,
1998), configurando uma imposição ao povo e, por vezes, não se caracterizando como uma
representação do mesmo, como constituinte de sua memória, identidade, história e tradição.
A própria identificação dos bens que adentram a categoria do patrimônio cultural não tem sido
feita, necessariamente, pelas comunidades a que tais bens advêm, mas sim pelos órgãos
técnicos de governo.
Observa-se, em um contexto de cibercultura, onde a vida social é permeada pela
tecnologia (LEMOS, 2002; LÉVY, 2007), que as comunidades estão se mobilizando na internet
em torno de causas patrimoniais, adentrando as discussões, fazendo com que a
institucionalização de bens de memória e identidade não fiquem mais restritas ao poder
organizado. Essas afirmações se confirmam, em especial, na observação de grupos que se
organizam na rede social Facebook42 buscando-a como espaço de discussão pela defesa do
patrimônio cultural. Ainda, pode-se situar essas práticas e fenômenos dentro do conceito de
pós-modernidade, a modernidade líquida, caracterizada pela fluidez e maneira passageira
pelas quais se dão as relações humanas na contemporaneidade (BAUMAN, 2001).
A mobilização no ciberespaço pode gerar uma ação efetiva, notando-se a relevância da
convergência do grupo virtual com órgãos que possibilitam o diálogo entre a comunidade e o
poder instituído. Essas características figuram no caso do tombamento do Centro Histórico da
cidade de Santo Ângelo – RS, que teve processo iniciado através de um abaixo-assinado digital
organizado a partir do grupo de discussão Defenda Santo Ângelo! Quero nossa história viva!43,
40
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42 http://www.facebook.com/
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Grupo na rede social Facebook, com necessidade de convite para acesso. Disponível em:
https://www.facebook.com/groups/211236288937044/. Acesso em: 01 de agosto de 2013.
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localizado no Facebook. O documento44, que está alocado no website Petição Pública45,
alcançou 238 assinaturas, e foi instrumento utilizado para iniciar o processo administrativo
aberto pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul, IPHAE
- RS. Essa solicitação partiu da sociedade civil organizada, na figura do grupo de discussão e
agentes representativos da comunidade, apoiada pela Oscip Defender, Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público Defesa Civil do Patrimônio Cultural.
Buscando entender os fenômenos que surgem da relação entre a preservação
patrimonial e as relações sociais em um contexto de cibercultura, faz-se aqui um apanhado
teórico que compreende a categoria do patrimônio cultural, identificando em Prats os agentes
que tem poder para instucionalizá-lo; a cibercultura como um fenômeno da pós-modernidade;
a mobilização no ciberespaço como potencializadora e resignificante de causas compartilhadas
por indivíduos e, ainda, observando casos onde esse panorama se instaura. Nesse cenário,
esse artigo objetiva visualizar o panorama dos agentes patrimoniais colocada por Prats (1998)
em um contexto de cibercultura, tendo como objeto a observação de grupos mobilizados na
rede social Facebook em defesa do patrimônio cultural, destacando o caso do tombamento do
Centro Histórico de Santo Ângelo – RS.

Llorenç Prats e a institucionalização do patrimônio cultural
Llorenç Prats (1998), acadêmico da área de Antropologia, com estudos direcionados à
questões patrimoniais, fala dos conceitos em torno da categoria patrimonial. No texto El
Concepto de Patrimonio Cultural (1998), coloca o patrimônio cultural como uma construção
social e política, “entendido como tudo aquilo que, socialmente, considera-se digno de
conservação, independentemente de seu interesse utilitário46” (PRATS, 1998, p. 63). Ainda,
considera que o patrimônio cultural consiste em um dos possíveis processos de representação
e legitimação de ideologias e identidades.
Prats coloca que patrimônio cultural é um conceito relacionado, em especial, ao
romantismo, esse que impulsionou os nacionalismos, os panacionalismos e os colonialismos
(PRATS, 1998), com a ideia, especialmente no nacionalismo, de “converter a empresa
capitalista em uma missão histórica e amortecer os conflitos sociais”47 (PRATS, 1998, p. 67).
Segundo Prats, “essas construções políticas necessitam ser formalizadas, explicadas,
representadas e legitimadas, e, se querem garantir sua eficácia, devem penetrar
profundamente no tecido social48” (PRATS, 1998, p. 68). O patrimônio cultural é colocado a
partir da ideia nacionalista de representação das identidades presentes na sociedade, como
forma de governar a mesma, sendo uma construção e invenção política que deve ser explicada
à sociedade. Observando o panorama da estruturação do conceito contemporâneo de
patrimônio cultural compreende-se, ainda, que esse é oriundo de uma concepção moderna da
sociedade.
Prats define, ainda, os agentes que têm poder de institucionalizar bens patrimoniais,
ou seja, que têm possibilidade de dizer que algo é ou não é digno de preservação por ser

44

2013.
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Disponível em: http://www.peticaopublica.com.br/?pi=P2012N24905. Acesso em: 01 de Agosto de

http://www.peticaopublica.com.br/
Tradução da autora. Texto original: “entendido como todo aquello que socialmente se considera digno
de conservación independientemente de su interés utilitario” (PRATS, 1998, p. 63).
47
Tradução da autora. Texto original: “convertir la empresa capitalista en una misión histórica y
amortiguar los conflictos sociales” (PRATS, 1998, p. 67).
48
Tradução da autora. Texto original: “essas construcciones políticas necesitan ser formalizadas,
explicadas, representadas y legitimadas ideologicamente, y, si se quiere garantir su eficacia, deben penetrar
profundamente en el tejido social” (PRATS, 1998, p. 68).
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relevante à identidade de uma comunidade. Assim, coloca que esse poder está, em primeira
instância, nos poderes constituídos, ou seja, os governos; existindo ainda a possibilidade de
mobilização através do poder político informal, na figura da oposição política; e pontua a
presença da sociedade civil, dos agentes sociais diversos, quando contam com algum suporte
do poder constituído (PRATS, 1998). A partir do panorama exposto conclui-se que os
indivíduos, as comunidades, estão em uma situação de impossibilidade de definir o que deve,
ou não, ser preservado, uma vez que não possuem o poder presente nas instâncias
governamentais, sendo assim, em algumas instâncias, manipulado por esse discurso.

Cibercultura como um fenômeno da pós-modernidade
A partir das questões colocadas por Prats (1998) sobre as conjecturas nas quais o
conceito de patrimônio cultural é estruturado, é possível relacionar a categoria patrimonial ao
momento sócio-político que atualmente entende-se por “modernidade”. Além disso,
relembra-se o panorama traçado por Françoise Choay em A Alegoria do Patrimônio (2001),
que coloca o vínculo da categoria patrimonial com os conceitos e ações desenvolvidas na
Revolução Francesa, que pode ser considerado como um dos marcos históricos do período
moderno, junto à Revolução Industrial.
A modernidade versa sobre o período iniciado no século XVIII, com conceitos
construídos entorno da Revolução Industrial, do capital, na reforma dos valores e costumes
sociais e, em especial, no crescimento e modernização das cidades. Zygmunt Bauman,
sociólogo polonês, teórico da pós-modernidade, compreende esse período como um
momento de estabilidade e condensação nas relações humanas, profissionais e identitárias,
chamando esse de modernidade sólida (BAUMAN, 2001).
Em oposição à esse momento, tem-se hoje o conceito de pós-modernidade, a
modernidade líquida, caracterizada pela fluidez e maneira passageira pelas quais se dão as
relações humanas na contemporaneidade (BAUMAN, 2001). Esse período é identificado a
partir das ideias que caracterizaram o século XX e que culminam nas práticas de pensamentos
atuais, sendo possível traçar um desenvolvimento a partir da queda do Muro de Berlim.
Observa-se que um dos princípios da pós-modernidade seria a desvalorização dos conceitos
ideológicos, contrário ao que percebe-se na era moderna. Esse pensamento faz compreender,
de certa maneira, o sentido que o patrimônio cultural tinha no período passado, tanto para as
comunidades como para o poder político, como disposto por Prats (1998). Assim, em um
momento onde é possível observar identidades marcadas o patrimônio cultural é ativado para
representar tais identidades e ideologias.
No entanto, como entende-se essa categoria em um período de crise de ideologias,
com identidades plurais e fragmentadas? Para essa pergunta não se tem respostas únicas ou
pontuais, mas é possível observar essa questão a partir de diversos caminhos teóricos, sendo
que aqui é seguida uma perspectiva do contexto comunicacional pós-moderno, observando as
conjecturas entre as potencialidades do ciberespaço e os agentes que têm poder de
institucionalizar o patrimônio. A fim de articular essas questões, discorre-se aqui sobre os
temas da cibercultura, do ciberespaço, e como eles se articulam no momento pós-moderno.
Na sociedade contemporânea, a comunicação é mediada e organizada a partir da ideia
de cibercultura, sendo esse um fenômeno da pós-modernidade, que influencia a vida e as
relações entre indivíduos. A cibercultura é, buscando um conceito geral, o processo
sociocultural de integração da vida com a tecnologia (LEMOS, 2002). É um conceito que parte
de uma modificação do significado de informática, saindo de um panorama onde o homem se
colocava contra a máquina, pois essa era desenvolvida para oprimi-lo e substituí-lo, chegando
a um processo de convergência com a tecnologia, quando a capacidade da máquina é colocada
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à serviço do homem (CASTELL, 2007). É um processo que compreende aparelhos como
computadores, celulares e televisão digital, que estão interconectados através da rede
mundial, a internet. Ainda pontua-se os usos que surgem dessa rede mundial, como
correspondência eletrônica, websites e as redes sociais na internet. Compreende-se o tempo
da cibercultura como o tempo da conexão e da difusão de informações (LÉVY, 2007).
Pierre Lévy, filósofo da comunicação, ainda define que a cibercultura refere-se ao
“conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de
pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”
(LÉVY, 2007, p. 17). O ciberespaço surge como o novo meio de comunicação que emerge da
interconexão mundial dos computadores, a rede, a internet, falando não somente da
infraestrutura material necessária para o seu funcionamento, mas também do universo de
informações que abriga, e dos seres humanos que alimentam e usufruem desse espaço (LÉVY,
2007).
A cibercultura e o ciberespaço, como meio de comunicação, caracterizam as maneiras
de viver da atualidade. Lévy observa o movimento social que surge dessas possibilidades
tecnológicas, que tem seu grupo líder na juventude metropolitana escolarizada, com as
seguintes palavras de ordem: interconexão, criação de comunidades virtuais e inteligência
coletiva (LÉVY, 2007). Interconexão seria o princípio básico do ciberespaço, uma vez que “o
horizonte técnico do movimento da cibercultura é a comunicação universal” (LÉVY, 2007, p.
127). O princípio das comunidades virtuais apoia-se na ideia de interconexão, sendo que “uma
comunidade virtual é construída sobre as afinidades de interesses, de conhecimentos, sobre
projetos mútuos, em um processo de cooperação ou de troca, tudo isso independentemente
das proximidades geográficas e das filiações institucionais” (LÉVY, 2007, p. 127). A inteligência
coletiva, segundo Lévy, vem do ideal do coletivo inteligente, sendo que os indivíduos tornamse mais fortes a partir da união, fazendo do ciberespaço, possivelmente, somente a técnica
indispensável para alcançar tal objetivo. Assim, a inteligência coletiva seria a perspectiva
espiritual da cibercultura, uma vez que fala, de maneira geral, do conhecimento participativo
construído em conjunto, tendo a internet como meio.
Observa-se a partir desse panorama comunicacional disposto, uma reconfiguração dos
espaços conhecidos, das relações entre as pessoas e das estruturas de poder (RECUERO, 2009).
Essa reconfiguração pode ser observada também no contexto do patrimônio cultural, uma vez
que os indivíduos buscam novas formas de preservar o que representa a memória de sua
comunidade. Pode-se identificar essas novas formas na conscientização da população e na
busca de diálogo com o poder constituído, a fim de ativar políticas públicas de preservação.
Nesse artigo observa-se, em especial, a mobilização de agentes patrimoniais nas redes sociais
na internet, tendo esse como espaço de conscientização e discussão, para posteriormente
buscar maneiras de, junto ao governo, preservar o patrimônio.

Grupos digitais e as redes sociais
Na atualidade observa-se que a mobilização de indivíduos em torno de causas tem a
internet como um facilitador. As pessoas já tem o hábito de utilizar essas ferramentas para
diversos fins, buscando essas por possibilitarem a interconexão, a criação de comunidades
virtuais e a inteligência coletiva. Esses princípios potencializam as mobilizações, fazendo com
que os indivíduos alcancem visibilidade perante as estruturas de poder.
Observa-se, em especial, como a interconexão potencializa as mobilizações que fazem
uso da rede mundial. Em mobilizações, a internet é usada para que indivíduos possam se
reunir e discutir interesses compartilhados, gerando, em alguns casos, ações em um contexto
offline. Esses indivíduos não necessitam estar no mesmo espaço geográfico, ou estarem
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disponíveis ao mesmo tempo e ainda assim podem juntar esforços em torno de uma causas. A
partir dessa concepção percebe-se o quão relevantes são os websites de redes sociais para a
mobilização de pessoas, no período da cibercultura.
Os websites de redes sociais são ferramentas alocadas no ciberespaço que
possibilitam, caracterizando-as de maneira reduzida, a interconexão entre usuários
conectados. Observa-se a definição de Boyd & Ellison (2007), teóricas da comunicação e
informática, com estudos sobre as redes sociais:

Definimos websites de redes sociais como serviços estabelecidos na rede mundial que
permitem que indivíduos (1) construam um perfil público ou semi-público dentro das
fronteiras do sistema, (2) articular uma lista de usuários com os quais eles compartilham uma
conexão, e (3) ver e percorrer a sua lista de conexões e aquelas feitas por outros incluídos no
sistema.49 (BOYD & ELLISON, 2007, p. 2)
As redes sociais na internet constituem-se como metáfora dos padrões de conexão dos
grupos sociais, sendo um espaço virtual de comunicação entre usuários, onde é possível
estabelecer diálogo entre indivíduos próximos ou distantes (RECUERO, 2009). Desde seu
surgimento, os websites de redes sociais alcançam alta penetração na população conectada à
rede mundial, e seus usuários normalmente integram o uso desses serviços à vida cotidiana
(BOYD & ELLISON, 2007). Assim, os indivíduos convergem sua vida “real” com o que ocorre no
ambiente virtual, levando seus interesses, relações, questões e ideias para as redes sociais,
incluindo, nesse panorama, as questões patrimoniais. Em contrapartida, observa-se que os
indivíduos abastecem e modificam seu imaginário a partir do que percebem e experimentam
nesses espaços.
Ainda pontua-se que “a grande diferença entre sites de redes sociais e outras formas
de comunicação mediada pelo computador é o modo como permitem a visibilidade e a
articulação das redes sociais” (RECUERO, 2009, p. 102), mantendo laços sociais que podem terse estabelecido em uma rede off-line. É possível enumerar categorias de redes sociais na
internet, dentre essas os fotologs, weblogs, ferramentas de mensagens curtas, como Twitter50
e Plurk51, além de sistemas como Orkut52 e Facebook (RECUERO, 2009).
Atualmente, observa-se que uma das redes sociais com maior adesão do público
conectado e com maior fluxo de informações é o Facebook. É possível destaca-la como um
espaço digital democrático, de fácil navegação e acesso livre. Segundo o Social Bakers53, o
Brasil é o segundo país na contagem de usuários conectados ao Facebook, alcançando o
número de 58.404.860 usuários54. Tem 37,7% de índice de penetração na população do país e
76,91% na população online. Dentre suas ferramentas está a criação de perfil pessoal, envio de
mensagens particulares entre usuários, criação de páginas e grupos para os mais diversos fins.
49

Tradução da autora. Texto original: We define social network sites as web-based
services that allow individuals to (1) construct a public or semi-public profile within a bounded
system, (2) articulate a list of other users with whom they share a connection, and (3) view and
traverse their list of connections and those made by others within the system. The nature and
nomenclature of these connections may vary from site to site. (BOYD & ELLISON, 2007, p. 2)
50

https://twitter.com/
http://www.plurk.com/
52
http://www.orkut.com.br/
53
O Social Bakers é uma empresa que oferece ferramentas de monitoramento de dados para análise de
redes sociais. Website: http://www.socialbakers.com/.
54
Dados coletados em 3 de Outubro de 2012, em http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/brazil.
O website não apresenta dados recentes por ter modificado sua estrutura de coleta de dados.
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Essa pesquisa observa a ferramenta de criação de grupos de discussão, que está
presente no Facebook. Além de funcionar como espaço de fácil acesso e navegação para
difusão de informações entre pessoas que compartilham determinados interesses, observa-se
o uso que os usuários conectados fazem dos grupos como um espaço de mobilização. Destacase aqui os casos da Primavera Árabe, 15M na Espanha, Occupy Wall Street, das revoltas de rua
ocorridas no Brasil em junho de 2013, entre outros, onde o diálogo ocorrido no Facebook
mobilizou a população para ir às ruas, mostrar reinvindicações e lutar por seus direitos
(MALINI & ANTOUN, 2013). Esses exemplos são a síntese da ideia do ciberespaço como um
interconexão, criação de comunidades virtuais e inteligência coletiva (LÉVY, 2007). Essa
colocação baseia-se no fato desses casos, além de apresentarem tais características no espaço
digital, alcançaram um mobilização significativa em um ”plano real”, levando pessoas às ruas.

Grupos digitais mobilizados para a preservação patrimonial
É possível observar uma profusão de ações patrimoniais nas redes sociais na internet.
Diversos grupos são organizados a fim de discutir questões de preservação, tendo como foco a
ativação de políticas públicas. O Facebook é, em diversos casos, escolhido como espaço para
essas discussões. Buscando traçar um panorama que justifique essa escolha do Facebook para
esses fins, observa-se que, em primeiro lugar, essa é a rede social com maior adesão no Brasil,
o que faz com que os usuários, à princípio, não tenham de criar um cadastro, somente
agregando um novo uso, além do fato desses indivíduos já terem o conhecimento para
utilização do sistema; e em segundo lugar, pelas características do próprio sistema, em
especial a ferramenta de criação de grupos de discussão, de fácil utilização. Ainda pontua-se
que no Facebook, os usuários têm a possibilidade de aumentar a difusão de informações,
podendo fazer com que, por exemplo, um abaixo-assinado digital seja visto por mais pessoas.
Isso pode ser feito com recursos como compartilhar postagens, curtir postagens, enviar
mensagens para amigos, entre outros.
A fim de mostrar casos mobilização em torno do patrimônio cultural na rede social
Facebook retoma-se o caso do centro histórico de Santo Ângelo, comentado anteriormente. A
cidade de Santo Ângelo está localizada no estado do Rio Grande do Sul, era localidade
integrante dos Sete Povos das Missões e é chamada de “Capital das Missões”, por ser o maior
município dessa região, com 76.304 habitantes segundo o censo de 201055. A composição
étnica de sua população tem grande influencia dos movimentos de migração, uma vez que
alemães, italianos, poloneses, árabes e judeus instalaram-se nessa região, ainda lembrando a
existênciaprecedente de indígenas localizados na região. Seu Centro Histórico compreende
cerca de 40 edificações, com uma média 15 mil metros quadrados, caracterizadas pela
influencia dessas etnias formadoras da comunidade local, sendo espaço de valor arqueológico,
histórico e formador de memória e identidade.
O Centro Histórico, até então sob tutela privada, encontrava-se em vias de ser
descaracterizado, uma vez que é área de especulação imobiliária, onde ocorre a destruição de
edificações históricas a fim de fornecer espaço para construção de novos imóveis. O processo
de preservação desse conjunto patrimonial, buscando ativação de políticas públicas, surge na
mobilização da comunidade local, que organiza-se através do Facebook para buscar suas
reinvindicações.
O grupo de discussão Defenda Santo Ângelo! Quero nossa história viva!, que foi criado
em 6 de setembro de 2011 por Darlan Marchi, com o intuito de continuar o diálogo
patrimonial que era efervescente no município. Em maio de 2012 esse espaço virtual vira local
55

Dados do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm. Acesso em: 01 de agosto de 2013.
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de ação da comunidade, não somente do município, mas do estado do Rio Grande do Sul, que
mobiliza-se na construção de um abaixo-assinado digital a fim de solicitar o tombamento do
Centro Histórico. Esse documento é construído usando o website Petição Pública, mostrando,
novamente, como o ciberespaço pode potencializar as ações da comunidade. O abaixoassinado foi instrumento utilizado para iniciar o processo administrativo aberto pelo IPHAE RS, solicitando o tombamento do Centro Histórico de Santo Ângelo. Essa solicitação parte da
sociedade civil organizada através da Oscip Defender, culminando em julho de 2012, no
tombamento da referida área.
A Oscip Defender, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Defesa Civil do
Patrimônio Cultural, é definida, em seu website oficial56, como “uma associação civil, pessoa
jurídica de direito privado, com atuação nas áreas da cultura, patrimônio histórico e artístico,
turismo cultural e social, meio ambiente e cidadania, sem fins lucrativos, de duração
indeterminada”57, sendo locada em Cachoeira do Sul – RS. A ação da Oscip Defender é decisiva
para o caso de Santo Ângelo, uma vez que esse órgão que leva a solicitação da comunidade
para as instâncias de poder. Relembra-se aqui que Prats (1998) coloca a sociedade civil como
um dos agentes passíveis de institucionalizar o patrimônio, o que se configura nessa ação.
Pontua-se a presença de conflitos patrimoniais na cidade de Santo Ângelo. De um lado
encontra-se a comunidade organizada, tendo como norteador os agentes patrimoniais,
buscando a preservação de edificações que representam sua memória. Em oposição tem-se os
proprietários dos imóveis do Centro Histórico, apoiados, em partes, pelo governo municipal,
que sentem-se ameaçados pelas ações de preservação, com enfoque na política de
tombamento. Através de notícias de jornais58 e websites informativos59, que tiveram
repercussão nacional, é possível perceber essa dicotomia, entendendo as motivações de
ambas as partes. A comunidade organizada busca a preservação, sem segundos interesses. Os
proprietários buscam a especulação imobiliária, sem ter um entendimento do que acarreta o
tombamento das edificações.
Esse caso aproxima-se de uma resolução, que resulta em preservação patrimonial
quando o IPHAE – RS, em 16 de outubro de 201360, publica, no Diário Oficial do Estado, a
notificação do tombamento do Centro Histórico de Santo Ângelo – RS. Essa área compreende
o quadrante central da cidade, onde localizava-se a Redução Jesuítica de Santo Ângelo
Custódio. São 116 imóveis particulares que podem ser tombados, somando à esses 28 que são
propriedade de empresas e entidades, e 12 pertencentes ao poder público. Segundo a
notificação, os proprietários possuem 30 dias para contestar o edital de tombamento, sendo
que os pedidos serão analisados por uma equipe jurídica da Secretaria Estadual de Cultura. É a
partir desses pedidos, comprovando o valor histórico das edificações, que essas podem ser
incluídas no Livro do Tombo do IPHAE – RS.

O caso do tombamento do Centro Histórico de Santo Ângelo é exemplo de como a
mobilização digital pode possibilitar o diálogo patrimonial entre a comunidade e o poder
instituído. A discussão criada no grupo do Facebook gerou pensamento, conhecimento e
conscientização em torno do patrimônio cultural que, entretanto, poderia ficar restrita ao
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Disponível em: http://defender.org.br/. Acesso em: 01 de agosto de 2013.
Disponível em: http://defender.org.br/quem-somos/. Acesso em: 01 de agosto de 2013.
58
Disponível em: http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2013/10/edital-reabre-debate-sobretombamento-de-predios-historicos-em-santo-angelo-4305063.html. Acesso em: 19 de outubro de 2013.
59
Disponível em: http://defender.org.br/2013/08/30/cruzes-pretas-em-frente-a-prefeitura-de-santoangelo-rs-marca-protesto-de-proprietarios-de-predios-considerados-historicos/. Acesso em: 16 de outubro de 2013.
60
Disponível
em:
http://defender.org.br/2013/10/17/governo-do-estado-publica-notificacao-detombamento-do-centro-historico-de-santo-angelo-rs/. Acesso em: 19 de outubro de 2013.
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mundo digital. É com o apoio da Oscip Defender que o diálogo é efetivado, fornecendo
subsídios para que o poder público visualizasse o potencial patrimonial daquelas edificações,
em especial para aquela comunidade.
A partir da pesquisa de conteúdos patrimoniais na rede social Facebook é possível
encontrar diversos grupos e páginas que buscam a preservação patrimonial em seus
municípios. Um desses exemplos é observado em um grupo criado por interessados em
preservar o patrimônio histórico da cidade de Arroio Grande – RS. Esse grupo61 foi organizado,
especialmente, pela comemoração, em 2013, dos 200 anos de um dos filhos ilustres da cidade,
o Barão de Mauá. Ainda destaca-se que a mobilização contrapõe-se ao descaso do poder
público com o prédio onde funcionou a primeira Câmara de Vereadores do município. A
edificação do século 19, localizada no centro da cidade, encontra-se deteriorada, prestes a
desabar. Em Arroio Grande, o diálogo da comunidade mobilizada com o poder público
acontece de maneira direta, uma vez que a administração municipal acolheu as causas
discutidas no espaço digital.
Ainda destaca-se a mobilização em torno da preservação do patrimônio cultural do
Vale do Rio dos Sinos, que ao invés de estar organizada em um grupo de discussão, está
alocada em um página62. A dinâmica de páginas no Facebook possibilita que os organizadores
da mesma publiquem conteúdo e que os usuários interessados “curtam” a página, recebendo
essas publicações em sua página inicial, podendo comentar e compartilhar tal conteúdo. A
página reúne informações de preservação patrimonial dos municípios compreendidos no Vale
do Rio dos Sinos, compartilhando abaixo-assinados digitais63, noticiando ações que estão
sendo mobilizadas64 e incentivando que o usuário da rede conheça a história65 dessas
localidades.

Conclusão
Em um período de pós-modernidade, atentando para as questões da cibercultura e da
“invasão” do ciberespaço na vida cotidiana, observa-se a transformação dos paradigmas das
relações sociais e da vida humana. As pessoas utilizam a internet para comunicação,
informação, comprar, mobilizações sociais, entre outros fatores cotidianos.
Nesse panorama está englobada a preservação patrimonial, como é possível observar
nos casos de grupos de discussão organizados na internet para tratar de tais questões que
inquietam as comunidades. As redes sociais potencializam essas ações, uma vez que pessoas
de diversas localidades, com diferentes envolvimentos cívicos e sociais, que não disponibilizam
do mesmo tempo para tais questões, podem reunir-se em torno de causas que lhes são
importantes. Ainda, esse espaço pode vir a facilitar o diálogo com o poder público, para assim
ativas políticas públicas de preservação, como observado no caso do tombamento do Cento
Histórico de Santo Ângelo, ainda em processo de contestação por parte dos proprietários. Em
61

Informações consultadas no jornal Diário Popular, edição de 4 de agosto de 2013, p. 2 – 3. Na
reportagem não consta o nome do grupo de discussão.
62
https://www.facebook.com/ValedoSinosPatrimonio
63
Abaixo-assinado pela preservação do patrimônio histórico e cultural do município de Campo Bom (RS).
Disponível
em:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=653965011310337&set=a.356791724361002.82340.26198982717452
6&type=1&theater. Acesso em: 23 de outubro de 2013.
64
Grupo de preservação patrimonial na cidade de Novo Hamburgo – RS. Disponível em:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=656186841088154&set=a.356791724361002.82340.26198982717452
6&type=1&theater. Acesso em: 23 de outubro de 2013.
65
Postal
antigo
da
cidade
de
São
Leopoldo.
Disponível
em:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=654284931278345&set=a.356791724361002.82340.26198982717452
6&type=1&theater. Acesso em: 23 de outubro de 2013.
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Santo Ângelo, a partir de grupo no Facebook, foi organizado e difundido o abaixo-assinado
digital em defesa do patrimônio cultural da cidade, que, em parceria com a Oscip Defender foi
levado até o IPHAE – RS, iniciando, assim, o processo de tombamento. Pontua-se que esse
processo é instituído por uma vontade e mobilização da comunidade, que teve a internet, com
destaque ao Facebook, como espaço potencializador de ações.
Com base no uso do ciberespaço para tais mobilizações preservacionistas é possível
observar as colocações de Prats (1998) a partir de uma nova visão comunicacional. O poder de
ativar políticas públicas de preservação patrimonial ainda está, em primeira instância, com o
poder político, formal ou informal, e, em última instância, nos agentes sociais aportados pelo
poder constituído, como Prats (1998) pontua. Entretanto, observa-se que a comunidade,
através do diálogo nas redes sociais, obtêm voz na discussão do que deve ser
institucionalizado, assim protegendo os bens patrimoniais que representam sua memória.
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Gerenciamento de exposições com elevado valor sócio econômico em
função da conservação das obras expostas com foco para deficientes visuais.
Matheus Rocha Moreira

66

Resumo
O trabalho tem a proposta de estudar as relações entre os visitantes com exigências especiais
(deficientes visual) e as ações de conservação das obras de arte com relevância sócio econômica.
Gerenciar uma exposição com acervo considerado raro é de fundamental importância para a curadoria e
para o espaço expográfico de museus ou galerias que visam aspectos de acessibilidades propostas por
leis governamentais. Segundo MICKALSKI (1990) existem vários fatores que podem afetar/ danificar as
obras de arte que são: degradação causada por danos físicos, (vibrações, choques, abrasão, etc); ação
de agentes biológicos (fungos, cupins, microorganismos, animais, etc.); vandalismo e roubo; água e
umidade (infiltrações, enchentes, etc.); fogo; sujidades, (provenientes da poeira, poluição, etc.);
radiação ultravioleta – luz natural, ou artificial); flutuações inadequadas de umidade relativa e variações
incorretas de temperatura. Além desses fatores de degradação é importante levar em consideração a
interação homem - obra de arte. Mais especificamente a interação decorrente de ações educacionais
em exposições, que ocorrem entre a obra de arte e deficientes visuais. Atualmente é de extrema
relevância pensar na acessibilidade para todos os visitantes, no entanto, a dificuldade do diálogo entre
as peças em questão e a conservação das mesmas é notória, logo, o profissional de Conservação e
Restauração de Bens Culturais Móveis deve pensar ativamente na solução destes empecilhos. A
elaboração de uma exposição deve conter aspectos de gestão de risco vinculados à acessibilidade,
portanto, esse artigo vem propor métodos que tornam os acervos raros mais acessíveis a todos,
destacando assim, o papel do conservador dentro de uma exposição.
Palavras chaves – Conservação, preservação, acessibilidade, exposições, gestão de riscos.

Introdução
Dentre os prejuízos causados pelas ações humanas em exposições, o provocado pelo
toque é o mais evidente, e com isso, as ações de conscientização e educações patrimoniais são
bem frisados pela comunicação externa e interna das instituições que promovem as mostras e
exposições. Quando se cria uma exposição, o primeiro olhar de um conservador-restaurador,
logicamente, será para a preservação, porém, existe a preocupação da expografia. É
necessário pensar no público e nas possíveis formas de interação, em especial para os
deficientes que percebem as obras com outros sentidos, como o toque, a audição e a visão. O
momento de uma exposição é bem delicado pois exige uma abrangência muito grande a uma
diversidade de fatores que poderão degradar as obras de arte, que passam por fatores
intrínsecos da matéria, que constituem às mesmas, e das forças externas como o já citado
toque manual dos deficientes visuais. Segundo MICKALSKI (1990), existem vários fatores que
podem afetar/ danificar as obras de arte que são: degradação causada por danos físicos,
(vibrações, choques, abrasão, etc); ação de agentes biológicos (fungos, cupins,
microorganismos, animais, etc.); vandalismo e roubo; água e umidade (infiltrações, enchentes,
etc.); fogo; sujidades, (provenientes da poeira, poluição, etc.); radiação ultravioleta – luz
natural, ou artificial); flutuações inadequadas de umidade relativa e variações incorretas de
temperatura.
Muitos espaços culturais já começam a se preocupar com a inserção de todos os
participantes que podem se interessar pelas obras expostas. Logo, a acessibilidade para
deficientes visuais poderá ser mais um agente de vulnerabilidade, mas que deve ser
trabalhada de diversas formas e ferramentas da conservação preventiva.
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Diante das dificuldades encontradas para o profissional de conservação-restauração na
criação da expografia, este artigo demonstrará um estudo de caso do Museu Espaço UFMG do
Conhecimento, em que o autor trabalhou como arte-educador e como expografo, no período
de um ano como bolsista.
De maneira ampla, os acervos expostos estão inseridos no contexto da preservação e,
em alguns casos na acessibilidade aos deficientes de um modo geral. Assim é importante frisar
que para o profissional de conservação segue os padrões descritos pelas autoras Regina
Cohen, Cristiane Duarte, Alice Brasileiro em 2012: “A preservação e a segurança em museus
não se encerram em si mesmas. O que dá sentido à preservação é a comunicação. Preserva-se
com objetivo de comunicar, com a finalidade de educação e lazer; preserva-se para a melhoria
da qualidade de vida dos cidadãos.” Assim, pode-se dizer que, além de preservar, é
fundamental garantir o acesso, e a acessibilidade como um direito de cidadania. Portanto os
espaços expográficos que visam à arte educação devem trazer a acessibilidade aos visitantes,
principalmente aos deficientes visuais que poucas vezes são contemplados com acervos
expostos que permitem a multissensibilidade. Assim, como descrito no caderno Museológico
sobre acessibilidade:
O tema da democratização e do acesso aos bens culturais não é novo; ao
contrário, é um tema antigo, que ao longo do tempo vem passando por sistemáticos
processos de renovação dos pontos de vista conceitual, político, social, jurídico e
tecnológico. No século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, temas
como conforto ambiental, atendimento a novos tipos de público, maior disponibilidade
de informações, recursos educacionais e museus para o povo passaram a fazer parte
da agenda de muitas instituições. (COHEN, DUARTE, BRASILEIRO, 2012)

Como resolver problema de uma exposição de obras de artes rara para um público que
precisa ver com as mãos? As exposições já são um momento de grande risco de degradação
devido às condições de intempéries tanto química, biológica e a física.

Desenvolvimento –
A experiência na mediação em museus como no Espaço UFMG do conhecimento gerou a
necessidade do desenvolvimento de métodos de conservação para obras de artes sejam raras
ou não e que levem em consideração os fatores de degradação provocados pelo toque das
mãos e, também, do próprio meio (como iluminação e temperatura) em que o acervo vai
permanecer pelo período em que a exposição estiver em cartaz, seja permanente ou
itinerante. Somente após 1977, quando o ICROM lança a cartilha preservação em museus, que
a ciência de conservação preventiva começa a se preocupar com outros fatores de degradação
que não somente os provocados pela iluminação e umidade.
A princípio, foi de extrema importância pontuar os danos provocados pelo toque manual,
maior fator de degradação provocado pelo processo de acessibilidade visual. Segue alguns
fatores analisados a partir do estágio no Espaço UFMG do Conhecimento (EUC):
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Agentes de degradação provocados pelo toque:
As mãos são portadoras de água, gorduras, sais minerais e enzimas, logo, quando acontece o
toque em obras expostas poderá ocorrer a contaminação e provocar/ acelerar o processo de
degradação. A gordura poderá formar uma pequena camada superficial e servir de filme para
bactérias e fungos. As obras com importância sócio econômicas serão impossibilitadas desse
acesso manual, uma vez que se configura um dos maiores danos, além do fato de estarem
sujeitas a um possível acidente - a queda. Após o reconhecimento dos possíveis danos
provocados pelas mãos foi elaborado um estudo sobre alternativas para minimizar as
degradações.

FIGURA 1 – Análise de riscos e administração de riscos, Belo Horizonte, Minas Gerais, 2013.
Fonte: Matheus Rocha.

Em todos os espaços expositivos é necessário levar em consideração os fatores descritos
acima, porém em alguns acervos como no EUC, em que o acervo é constituído basicamente
por experimentos e aparelhos interativos (áudio visuais) o toque se torna algo inexistente.
Quando existem acervos táteis, como as replicas de fósseis, e de exemplares de dinossauros o
toque se torna uma alternativa importantíssima. Mesmo sabendo que a ação arte educacional
será apenas para o público que necessita de acesso sensorial tátil. Essa ação será proposta,
porém, o objetivo não deixa de ser o de preservação e conservação das replicas, (peças do
acervo).
Medidas expositivas para evitar a degradação provocada pelo toque dos
deficientes visuais:
Alguns métodos são fundamentais para se evitar a degradação e facilitar o processo da arte
educação. A princípio é importante identificar a tipologia da exposição, como por exemplo,
pode ser constituídos apenas por pinturas, esculturas, documentos de papéis ou por artes
contemporâneas (uma mistura de vários materiais). Após a etapa de diagnostico da tipologia
inicia-se o processo do projeto expográfico que lida diretamente com a iluminação,
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posicionamento das peças e dos textos/ legendas, além do entendimento da circulação dos
visitantes, propondo assim, um melhor aproveitamento do espaço.
Dados técnicos de ergonomia são fundamentais no momento da elaboração da
expografia para o melhor aproveitamento das questões de acessibilidade, tanto a visual, foco
desta pesquisa, quanto das outras deficiências. O posicionamento das peças deve ser pensado
no campo de visão de uma pessoa de pé e cadeirante. O foco deste estudo são os deficientes
visuais, porém, o ato de tocar uma peça, ou melhor, uma replica, precisa estar bem
posicionado para a obra consiga ser tocada sem problemas/ barreiras provocadas pela
expografia.

FIGURA 2 – Obra publicada em 2013
Fonte: site<questoesdeconsursos.com.br>.

Justificativas para o uso de técnicas ergonômicas em meios expográficos como
iluminação e posicionamento de uma obra:
A riqueza de informações que os visitantes podem tirar de exposições e mostras e de
espaços culturais é incalculável para a formação cultural, política e, também, para a inclusão
social. Porém nem todos conseguem captar as informações por causa da falta de
acessibilidade expográfica. Alguns estudos contemplam essa questão, como é o caso do autor
Edmilsom Vasconcelos (2010) que afirma:
“Argumenta-se que a ergonomia, como ciência ou tecnologia, viabiliza a participação
em sistemas participativos e estuda justamente as relações do homem com as informações, os
objetos e os sistemas no contexto das tarefas envolvidas, buscando a “saúde” do sistema
como um todo”. (VASCONCELOS, 2010).

É imprescindível que as instituições culturais se adequem as exigências mínimas
criadas pelo governo federal e, que de fato, realizem de forma mais expressiva as questões de
acessibilidade. Logo, existe a necessidade de pesquisas sobre o tema acessibilidade visual
versus conservação do acervo com relevância sócio econômica, que irão influenciar
intimamente as ações arte educativas da instituição.
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Existem pesquisas que exaltam a participação dos visitantes, sejam eles deficientes ou
não, em que a interação os tornará não somente espectadores, mas, em agentes principais das
novas obras. Esse novo pensamento tornará o visitante um agente criador de arte, porém se
aplica às obras de arte contemporânea, nas quais os valores pretendidos pelos autores/
artistas são diferentes dos artistas modernos e clássicos, (foco desse estudo) que não podem
ser consultados sobre a possível forma de interação nas obras consideradas raras e únicas.
Assim, como propõem o autor Edmilsom Vasconcelos (2010):
“A emergência do conceito na obra de arte fez surgir várias questões a
respeito da natureza da obra de arte, do papel do artista, das instituições do Sistema
de Arte e do papel do espectador, o qual sempre fora visto como observador leigo e
passivo das obras, necessitando da mediação do crítico especialista para interpretálas.” (VASCONCELOS, 2010).

A etapa de desenvolvimento de métodos alternativos para conservação e exposição de
acervos salvaguardados terá a participação do público alvo para avaliar e colaborar na
elaboração do método proposto. As inserções da ergonomia e de técnicas como a criação de
replicas podem facilitar radicalmente a participação dos usuários (até então excluídos dos
ambientes artísticos culturais). As técnicas de replicas podem ser as usuais e também as de
impressões 3D, muito usadas em países europeus e norte americanos. Para se chegar a essa
proposta, ocorrerá a coleta de dados (como o público alvo percebe as obras de arte nos
espaços expositivos). Sabendo que a maior dificuldade do deficiente visual está em “ver” a
obra exposta se faz necessário ouvir e propor sugestões para os mesmos. As sugestões são
basicamente o desenvolvimento de réplicas vinculadas com métodos de expografia
ergonômicos e que visem à conservação da obra de arte e, por fim, a observação do método
proposto.

Técnicas para proteção do acervo raro exposto:
As obras precisam ser expostas e já se encontram em condições de conservação. Em
seguida é necessário expor o acervo em questão em suportes seguros e com um
posicionamento ergonômico estudado anteriormente. A gama de obras expostas e sua
diversidade de tipologia deverão direcionar as medidas alternativas para a preservação das
obras original, que deverá se manter exposta ao lado das replicas. Para técnicas pictóricas
planas, como telas, a utilização do processo de materialização do desenho que permite o
contato com a manufatura contemporânea e transforma em modelos físicos tridimensionais,
protótipos funcionais ou visuais.
Um grupo de pesquisadores da UEMG sugere que: “O processo de materialização do
desenho permite um contato com a manufatura contemporânea e transformam ideias e
estudos em modelos físicos tridimensionais, protótipos funcionais ou visuais. O aluno
aproxima da realidade desenvolvendo objetos feitos com polímeros. O Polidesign conta com
equipamentos de alta tecnologia, como Scanners 3D, Impressoras 3D e Fresadoras, assim
como ferramentas de uso manual para produção de protótipos.” Assim, é importante frisar
que o propósito de analisar essas pesquisas é apenas para a utilização das técnica de
representações 3D.
O uso de maquetes ou miniaturas tridimensionais que representem formas cuja
percepção num todo é impossibilitada ao tato também é indicado e também serão analisadas.
Todo o processo terá a participação de grupos de pessoas cegas e com baixa visão, que
residem no estado de Minas Gerais, mais especificamente em Belo Horizonte, com o intuito de
conhecer as dificuldades de acessibilidade diante de obras de arte.
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Replicas:
A função primordial das replicas é a proteção e substituição das obras reais. Existem
varias técnicas construtivas, as mais interessantes são confeccionados com os mesmos
materiais, pesos, texturas e tamanho, ou seja, as mais próximas do real. Porem essa realidade
nem sempre é possível em relação às questões financeiras e de localização no espaço.
Sabendo das dificuldades das confecções foram pensadas em modelos de baixo custo que
levam em consideração a forma. As reproduções feitas com polímeros termofixos possuem
características específicas que podem ser positivas ou negativas para o objetivo da
acessibilidade. A tabela a seguir representa algumas informações sobre os polímeros usados
nas prototipagens:

FIGURA 4 – Impressão 3D para acessibilidade, Belo Horizonte, Minas Gerais, 2013.
Fonte: Matheus Rocha.

Algumas técnicas de impressão 3D:
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FIGURA 3 – Tipos de impressão, Belo Horizonte, Minas Gerais, 2013.
Fonte: Matheus Rocha.
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Objetivo
O objetivo geral desta pesquisa é aplicar o método das replicas feitas por impressão
3D em exposições de curta ou longa duração em que recebam o público deficiente visual. O
projeto “exposições de acervos salvaguardados por profissionais de Conservação Restauração
de Bens Culturais Móveis e que poderão fazer parte de ações arte educativas para deficientes
visuais” ainda tem como objetivo investigar os fatores ergonômicos vinculados a expografia
proposta por conservadores restauradores.
As questões de acessibilidade devem ser contornadas com projetos dos gestores dos
espaços. Definidas quais as obras que são mais relevantes dentro de um acervo que será
exposto a todos os visitantes, a proposta curatorial é a reprodução de replicas.
Desenvolver um projeto de expografia que vise à conservação de acervos através das
replicas. A proposta passa pela climatização, iluminação e controle da umidade e chega à
criação de réplicas, seja por equipamentos sofisticados como lazer 3D impressas com resinas
plásticas.

Metodologia
As medidas para solucionar a degradação provocada pela possível ação educativa se
concentram nas seguintes ações. Primeiro, a identificação das obras expostas. Segundo,
propor medidas seguras para a exposição. Terceiro, propor a produção de replicas para a
exposição para públicos especiais e para os possíveis que tenham a vontade de tocar uma peça
e que possa sentir o peso e a textura real. As peças deverão ficar ao lado das originais expostas
normalmente. E, por fim, colocar em prática os métodos propostos e observar as ações arte
educativas, além, é claro, da fruição da conservação da obra.

Resultados
A pesquisa ainda encontra-se em processo de estudo e propostas.
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Livro Digital Comemorativo aos 70 anos do ICBNA: As novas
tecnologias preservando a história da inserção cultural estadunidense em
Porto Alegre.
Rodrigo Pinnow67

Resumo
Este artigo apresenta o processo criacional do livro digital comemorativo aos 70 anos do
Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano - ICBNA. O texto atenta para a diversidade de fontes da
instituição e como as mesmas foram adaptadas a “era digital”, buscando contribuir com a historiografia
acerca do tema, revelando não apenas como se deu o processo de inserção cultural estadunidense na
capital, mas também como a cultura e as novas tecnologias podem andar lado a lado na construção do
conhecimento histórico e na preservação do patrimônio cultural.
Palavras-chave: Cultura. Digital. Fonte. Livro. Sociedade.

Introdução:
O Livro Digital comemorativo aos 70 anos do Instituto Cultural Brasileiro NorteAmericano nasceu como o primeiro fruto do projeto de pesquisa intitulado: “A Penetração da
cultura norte-americana em Porto Alegre através do Instituto Cultural Brasileiro NorteAmericano - (1938- 1944)”, executado pelo autor do artigo, na disciplina intitulada “Projeto de
Pesquisa”, no curso de Licenciatura em História da Universidade Luterana do Brasil, cursada no
ano de 2008.
A ideia do projeto nasceu em função do acervo documental valioso e diversificado do
ICBNA, bem como de um interessante acervo de obras de arte. O acesso à documentação, em
virtude do vinculo empregatício do autor, permitia a realização de um vasto elenco de
pesquisas que abordassem os aspectos da evolução cultural porto-alegrense e gaúcha,
contribuindo também para a compreensão do processo de inserção da cultura estadunidense
na capital.
Os acervos se encontravam dispersos pela instituição, sem qualquer tipo de inventário
mais preciso sobre o volume de documentação que existia. Sabia-se, contudo, que se tratava
de materiais de tipo variado, documentos de fundação, tais como atas, livros contábeis,
periódicos de época, periódicos institucionais, fichas de alunos, fitas VHS, fotografias,
materiais de divulgação, etc. Quanto ao acervo de obras de arte, era composto, em sua grande
maioria, por quadros, cerâmicas, dobraduras, estátuas, entre outras formas de expressão
artística.
Com a proximidade da data de aniversário do ICBNA, assim como o avanço da pesquisa
e organização do acervo institucional, foi sugerido a direção da instituição um ambicioso
projeto ao qual fosse possível elaborar um documento multimídia que retratasse as sete
décadas de história institucional e suas fortes influências no desenvolvimento da sociedade
gaúcha. Nesse contexto, após aprovação do conselho deliberativo, fiscal e por fim da Diretoria
a equipe foi formada por um jornalista, um graduando em história e uma agência de
marketing, todos responsáveis pelo desenvolvimento do chamado Livro Digital comemorativo
aos 70 anos do ICBNA.
A etapa inicial foi digitalizar grande parte do acervo, além de fazer entrevistas com
fundadores e colaboradores da instituição. Complementariam ainda o trabalho, as análises
historiográficas e bibliográficas, bem como, transcrições de documentos oficiais e de
67
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publicidade da época. O conceito de história a partir de “baixo” fez-se presente em todas as
etapas do trabalho, revelando assim indícios de um processo ainda não retratado na
historiografia gaúcha. Graças ao aparato tecnológico, foi possível aplicar um novo perfil de
pesquisa e de inovação no campo da História.

1 – O Histórico Institucional, a mão única e a captura intelectual: Um breve
relato das representações da cultura estadunidense no Livro Digital comemorativo
aos 70 anos do ICBNA.
A década de 1930 foi marcada por muita apreensão, sendo um período de intervalo
entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, assim como pela Grande Depressão dos Estados
Unidos. Para combatê-la, o presidente Roosevelt criou o New Deal, um programa com fortes
medidas sociais e assistenciais de recuperação da economia do país. A época foi do apogeu da
cultura francesa. O mundo começava a passar por grandes transformações, mudança de
hábitos e de costumes que já se expressavam na literatura e em uma nova arte: o cinema. Arte
que nas décadas seguintes estaria intimamente ligada à cultura estadunidense. Estes novos
valores artísticos despertavam o interesse de um grupo de intelectuais de Porto Alegre.
Queriam conhecer de perto a cultura retratada por Chaplin, Orson Welles, John Steinbeck,
Willian Faulkner. Porém, a viagem teria que ser adiada. O mundo estava na iminência da
Segunda Guerra Mundial. Porém, o grupo de intelectuais gaúchos não se deu por vencido no
desejo de cultivar, mesmo à distância, a língua, os costumes e a cultura daquele país que viam
magicamente através do cinema e da literatura. Conceberam, então, um grande projeto de
intercâmbio cultural entre Brasil e Estados Unidos, mas principalmente com ênfase na
divulgação da cultura gaúcha. Com isso, no dia 14 de julho de 1938, este projeto tornava-se
realidade. Nascia o Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano, com destaque nas fontes da
instituição para a colaboração do Cônsul dos Estados Unidos, Mr. Guy W. Ray.
O Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano foi idealizado por um grupo de
intelectuais gaúchos, liderados por Erico Verissimo, que tinha como objetivo a utilização do
Instituto como difusor da cultura estadunidense por meio do intercâmbio cultural, com anseio
de uma aproximação entre as duas culturas, conforme cita a 1º página da ata de fundação em
14 de Julho de 1938.
Porém, no decorrer da análise das fontes, percebe-se que o intercâmbio ou a
aproximação de culturas foi de mão única, ou seja, o Birô Internacional68 ao que tudo indica,
promoveu, com astúcia, a inserção da cultura estadunidense também por intermédio dos
centros binacionais e sem nenhum esforço financeiro inicial ou mídia, apenas aproximando-se
da elite intelectual através de seus representantes espalhados pelas capitais brasileiras.
As fontes da instituição apontam Erico Verissimo como um dos poucos brasileiros que
tentaram reverter esse quadro por meio da literatura, pois o mesmo entendia que a riqueza da
literatura brasileira seria o canal difusor para o diálogo interamericano. Segundo frase do
próprio Verissimo “... é por isso que sorrio quando ouço toda essa baboseira tola sobre pureza
racial...” (VERISSIMO, 1995: 19).
O grupo de intelectuais teve a ajuda (ou influência) do cônsul estadunidense
Guy.W.Ray, que conforme registro em ata do 2º encontro em 26 de Julho de 1938, durante

68

Chefiado por Nelson Rockefeller, essa “superagência” chamou-se a principio Office for coordination of
commercial and cultural relations between the american republics. Um ano mais tarde, o nome foi simplificado para
Office of the coordination of Inter-American Affairs, pelo qual ficou conhecido até o final da 2ª guerra, promovendo
também uma série de encontros, visitas e aproveitando-se das receptividade e interesse do ministro das relações
Exteriores Osvaldo Aranha para começar o já planejado processo de aproximação. (MOURA, 1980)
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encontro em sua própria residência ressaltou a importância da troca de culturas e do
estreitamento das relações Brasil - Estados Unidos, pensamento esse que iria de encontro com
o desejo dos intelectuais gaúchos.
Interessante ressaltar que o mesmo Cônsul comunicou no dia 01 de agosto de 1938 o
recebimento de uma circular do Departamento de Estado de Washington com a notícia da
criação da Divisão de Relações Culturais, que conforme exaltação demonstrada na forma de
escrita da ata leva a crer que Verissimo e seus colegas ficaram bastante entusiasmados e
ansiosos com o futuro da instituição que nascia.
O discurso oficial estadunidense tinha como meta proporcionar intercâmbio, ou
melhor, uma verdadeira fusão das culturas. No entanto o que verificamos foi uma política de
mão única, pois não foram fundados centros binacionais brasileiros nos Estados Unidos. A
partir da continuidade deste processo podemos ver hoje uma sociedade porto-alegrense
adaptada ao conhecido American Way of life e principalmente ao consumismo impulsionado
pelo avanço capitalista no decorrer das décadas.
A lacuna existente na historiografia rio-grandense sobre a implantação da política
liberal estadunidense em Porto Alegre pode ser preenchida pela análise das fontes
encontradas no acervo privado do ICBNA. Como também, por uma profunda análise nas fontes
dos relatórios ministeriais do Ministério das Relações Exteriores 1938 -1950 complementando
e segmentando o tema num contexto mais geral.
Nesse processo complexo, os novos produtos culturais foram impostos aos países
menos desenvolvidos, neste caso, o Brasil, em função do poderio econômico e de circulação da
grande potência que se consolidava, ou seja, a América Latina era, de fato, um grande
“quintal” a ser explorado e usufruído pelos Estados Unidos.
A luta ideológica tornou-se lucrativa e garantiu certo controle sobre os movimentos
revolucionários que se formavam na América latina, através da tradução e distribuição de
diversas obras literárias ocidentais e da “amigável” oferta de cooperação, apoio e parceria
sempre ressaltada pelos estadunidenses. Com o foco direcionado a conquistar uma base
intelectual nas sociedades Latino-Americanas, tinham o propósito de facilitar essa
aproximação através do conhecimento.
Precisa-se do empenho governamental para articular em uma agência os interesses
relativos ao desenvolvimento educacional, científico e cultural no hemisfério ocidental. Tratase de homogeneizar formas de pensamento. Deve ser iniciada uma campanha para capturar a
elite intelectual ibero-americana através do rádio, da televisão, de livros, de artigos e folhetos,
de mais doações, bolsas de estudos e premiações. Consideração e reconhecimento são o que
mais agrada aos intelectuais e um programa com essas características poderá atraí-los...
(IANNI apud PINSKY 2007, pag. 139)
Através de uma bem engendrada política cultural, os Estados Unidos conseguiu, no
decorrer de décadas impor seus padrões culturais aos latino-americanos, conduzindo-os no
sentido de reforçar a opção capitalista, logo consumista, desestimulando e enfraquecendo o
nacionalismo.
Tal política fez com o que o ICBNA juntamente com suas ofertas de ensino de inglês,
testes de proficiência, e abertura de espaço para artistas gaúchos recebesse decretos de
utilidade pública municipal e estadual, bem como reconhecimento e influência por parte das
autoridades gaúchas.
Consequentemente, as relações de trabalho passaram a seguir padrões oriundos de
uma cultura estrangeira, com a exigência de domínio do inglês, conhecimento da cultura, ou
melhor, a ideia de sofisticação e principalmente a necessidade de possuir testes de proficiência
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para concorrer bolsas de estudo no exterior ou para conquistar uma boa colocação no
mercado de trabalho que crescia na capital.
De acordo com as fontes da instituição, entre 1938 e 1943 a principal operação tinha
como meta atividades essencialmente culturais, como exposições de artes plásticas,
apresentação de peças teatrais, leitura de poemas, dança, música e a criação de uma
biblioteca. Entretanto, os idealizadores chegaram à conclusão de que havia um elemento que
afastava e, muitas vezes, impedia esta integração: o conhecimento do idioma inglês.
A partir de 1943 a instituição, já conhecida, então, como ICBNA, implementou o ensino
de inglês, sendo a primeira escola oficial do Rio Grande do Sul no ensino do idioma, passando a
ser referência profissional e acadêmica na época. Foi pioneiro e solitário no ensino de inglês
até aproximadamente a década de 1950 em Porto Alegre.
Com mais de 300 mil alunos contabilizados pela instituição no decorrer de sete
décadas, entre os quais se podem citar intelectuais, profissionais liberais, empresários,
políticos e formadores de opinião, o ICBNA criou unidades destinadas às artes e cultura e o
ensino da língua inglesa em seis endereços, por onde passavam, a cada ano, mais de 4000
alunos, crianças, jovens e adultos.
O ICBNA foi uma das únicas instituições sem fins lucrativos de origem local e com
marca própria. Durante seu percurso promoveu mudanças, adequando-se aos novos tempos,
sendo orientada e “conduzida” pela Embaixada Estadunidense através de uma agência
consular em sua sede central. Abaixo segue o trecho da “Declaração de Missão” do instituto:
O Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano deve ser o líder na promoção da
integração global, no âmbito local, através do ensino da língua inglesa e acesso às atividades
culturais, educacionais e humanas que proporcionem à sociedade gaúcha a equidade com
elevados padrões mundiais de desenvolvimento.69
Com isso, o ICBNA e seu acervo histórico compilados de maneira única no já citado
Livro Digital , apresentam alternativas de elucidação de todo um processo desencadeado por
uma nação economicamente superior que visava arrebanhar a elite intelectual e utilizá-la
como veículo condutor de seus ideais político-econômicos.

2 – Cultura, Imprensa e as Novas Tecnologias: 70 anos em fontes nas 154
páginas do Livro Digital.
Com intuito de promover uma compreensão mais ampla sobre a inserção da cultura
estadunidense, além de tornar atrativo ao leitor o histórico institucional do ICBNA nas páginas
do Livro Digital, fez-se necessário desenvolver uma das etapas mais importantes do projeto: o
conhecido brainstorm70 entre o jornalista responsável pelo projeto, o graduando em História e
a Agência de publicidade contratada pela instituição.
O projeto possuía sérias restrições orçamentárias e tinha como missão aliar várias
áreas, tais como a cultural e a de imprensa, pois havia necessidade de fortalecimento da marca
e propagação da mesma, tornando o projeto numa espécie de “ferramenta comercial” e por
fim, aplicar a esse objetivo uma roupagem que diferisse do que vinha sendo comumente
utilizado no mercado porto-alegrense.
69

Fonte: Estatuto do Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano – Registro nº 59382 – 1947.
Termo emprestado do inglês "tempestade de ideias” utilizadas normalmente nas áreas de relações
humanas e publicidade. É uma técnica desenvolvida para explorar a criatividade do indivíduo, colocando-a a serviço
de seus objetivos. Disponível em http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/brainstorm/924/. Acesso 17 de
jun.2012.
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Porém, sem o conteúdo histórico, a tal “ferramenta comercial” não encontraria
sustentação e talvez só por esse motivo a história do ICBNA teve sua devida valorização em
sete décadas de existência com uma publicação institucional, pois a alta cúpula institucional
não achou interessante registrar o trabalho efetivamente como livro ou periódico, deixando
claro que futuros volumes estariam definitivamente descartados.
A questão cerne desta etapa do projeto foi indubitavelmente localizar as informações
pertinentes ao projeto, escolhendo quais fontes seriam utilizadas dentro de um acervo ainda
desorganizado, sem nenhum tipo de cuidado, e principalmente sem equipe de apoio.
Caberia ao graduando em História definir o que de fato iria compor o material
multimídia, dentro de um curto espaço de tempo, mais especificamente três meses,
executando uma verdadeira “escavação de fontes” no acervo institucional. Além de ir
construindo os textos que serviriam de base para a “inspiração” do jornalista contratado,
assim como concatenar as informações e porque não dizer materializa-las de forma eficiente,
objetivando a compilação de um documento único, digital e capaz de trazer à tona as
representações do ICBNA.
Certamente, no que tange a um relato teórico-metodológico sobre um processo de
pesquisa e produção de um material multimídia, imagina-se o quão enfadonho possa ser o
mesmo, porém, o relato que segue, possui algumas interpretações distintas, evidenciando o
caráter sempre revisional e distante do senso comum, impregnado, por muitas vezes, no
universo acadêmico.
A heterogeneidade temporal, política e cultural impede-nos de fazer tábua rasa em
termos de sentidos e significados. Tal heterogeneidade revela um espaço cultural
contemporâneo saturado de diferenças. Esta situação do espaço cultural atual gera, por sua
vez, uma reação. Por esta reação entende-se a saturação como um obstáculo à originalidade e
à inovação ou mesmo à possibilidade de produção de conhecimentos. Tudo já teria sido dito,
feito e narrado. Restaria então, uma espécie de saída estratégica em direção ao mundo
primitivo, situado em algum momento antes da modernidade. Um desejo de busca da
comunidade, do pequeno, do micro e, porque não, de recolocar o sujeito ético-moral no
centro do palco como a força motriz do sentido (DIEHL, 2006, p. 370).
Primeiramente é preciso lembrar a função dos arquivos nesse processo, seja ele
público ou privado, pois a execução da pesquisa é necessariamente um trabalho de forte
intensidade, onde o objetivo principal é dar visibilidade aos registros para posteridade e
porque não dizer incitar novas concepções acerca do tema proposto. No que diz respeito ao
acervo do ICBNA, ou melhor, arquivo privado da instituição, lembrando que a instituição agiu
de forma politicamente tendenciosa e com interpretações voltadas para o poder estabelecido,
buscou-se vasculhar além do que já havia sido pesquisado nos meios eletrônicos e na
historiografia.
Pode-se dizer que o foco principal foi compreender as entrelinhas da documentação
institucional. Dessa forma, a compreensão sobre a importância do “arquivo institucional” para
a História de Porto Alegre nos remete a reflexão sobre o porquê que tal acervo, com indícios
para elucidação de fatos importantes sobre o desenvolvimento de uma importante capital
brasileira, foi mantido durante setenta anos ocultado da sociedade.
O objetivo de organizar e conservar adequadamente os arquivos adquire toda a sua
dimensão cidadã se assumirmos que estes centros colaboram muito diretamente para a
ascensão, entre outros, dos valores de patrimônio público, memória, identidade e
conhecimento, os quais, e não por casualidade, se associam normalmente às finalidades
irrenunciáveis do moderno conceito de cultura. É evidente, portanto, a implicação direta e
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decisiva dos arquivos no fomento e difusão dos valores assumidos pela sociedade como
fundamentais. (ALBERCH i FUGUERAS, 2001, p.15)
Após a seleção das fontes, iniciou-se o processo de digitalização de aproximadamente
600 itens entre documentos, fotos, obras de arte, periódicos e demais registros fotográficos.
Terminada a etapa de digitalização, a ação tomada dizia respeito a formatação e diagramação
do material, compilando o mesmo numa espécie de “periódico digital”, porém, este recheado
de fontes primárias e entrevistas registradas em vídeo, como se fosse possível dar visibilidade
ao acervo institucional, as vozes dos fundadores e colaboradores, e principalmente,
perpetuando e incluindo de certa forma o ICBNA na era digital.
O mundo que se instaura hoje exige o conhecimento e a utilização das diversas e
distintas tecnologias e, as Tecnologias de Informação e Comunicação, chamadas em nosso
meio como TIC, são ferramentas que possibilitam a emissão e a recepção de qualquer tipo de
informação contribuindo para a formação e estruturação da sociedade. As tecnologias estão
entrando em vários espaços e áreas da sociedade: na medicina, nos esportes, nos automóveis,
na vida social e na educação promovendo o surgimento de novos atores, novos processos de
estabelecer, adquirir e nos apropriarmos das informações e do conhecimento. Por isso é
importante refletirmos sobre a aplicabilidade dessa tecnologia em nossas vidas. Logo, primeiro
precisamos entender e saber de que tipo de tecnologia estamos falando para depois falarmos
de sua inserção na educação. (Bertoncello, 2011, p.13.)
No caso da historiografia sobre a inserção estadunidense o projeto permitiu aproximar
um número ainda maior de pesquisadores, pois através de um documento multimídia e com
distribuição nas instituições de ensino e no que chamam de “elite intelectual gaúcha”, a
facilidade de acesso aos registros e as inúmeras possibilidades de pesquisa, ficou evidente que
se trata de uma iniciativa que redimensiona o foco nas analises sobre o tema proposto.
Obviamente o tema jamais se esgotará, mas há necessidade de proporcionar novas
experiências de pesquisa aos interessados, uma vez que as ferramentas disponíveis fomentam
a produção e o reavivamento de antigos objetos de pesquisa, outrora tidos como
ultrapassados.
O que fica de toda essa experiência é a necessidade de ousar e buscar alternativas de
reflexão sobre as ditas “pesquisas definitivas” sobre a inserção cultural em Porto Alegre, ou
então, que todas as fontes já se esgotaram. As diferentes interpretações podem contribuir
para as produções futuras, pois problematizar as diferentes visões acerca da temática e
compreender como se deu tal, por parte das diferentes camadas sociais que o compuseram,
de certa forma, uma elite letrada da época torna-se um enorme desafio para historiografia
gaúcha.

3 - Considerações Finais: Evidências e perspectivas.
A proposta teórica sugerida para reflexão do processo de inserção da cultura
estadunidense busca utilizar uma escala analítica social, construindo assim a história a partir
de “baixo”, ampliando a visão da sociedade contemporânea em todos os seus aspectos.
Ao mesmo tempo, utiliza-se a mesma escala analítica focando as conjunturas
socioeconômicas e culturais, buscando não apenas reforçar o referencial teórico já produzido,
mas sim alcançar uma história para todos, tentando construir uma alternativa para a reflexão
no sentido do passado cultural da sociedade de Porto Alegre, localizando suas mudanças e
transformações. Por escala analítica social entende-se a compreensão dos aspectos que
constituem as camadas sociais e suas diversidades.
107

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

Para tais reflexões também é importante salientar que a cultura historicamente foi um
eficaz instrumento de dominação e a sua manipulação é uma arma poderosa na mão do poder
estabelecido. É importante entendermos, que a cultura é em parte construída conforme a
necessidade humana, mas também por interesse dos que estão no controle ou, por vezes, os
dois casos.
Acredita-se que o processo de inserção da cultura estadunidense vem sendo
contextualizado de forma positivista na historiografia porto-alegrense, ou seja, apenas
exaltando e elite que se beneficiou desse processo, não apontando fatores que nos levam a ter
uma compreensão mais abrangente e suas dimensões decisivas na época.
E este entendimento deve ser esclarecido com uma análise das continuidades e
também das rupturas ocorridas neste processo histórico, que nos auxiliará para a construção
de possíveis respostas ao objeto em estudo, “que o presente não é nem pode ser cópiacarbono do passado” (HOBSBAWM, 1998,p.7). E sim alguns fatos selecionados ou mesmo
perpetuados conforme a necessidade decorrente das dúvidas presentes no contexto social
vivido pelo historiador que a construiu.
Tenta-se aqui contribuir para a compreensão de um processo histórico, que se
conceitua como um desenrolar de acontecimentos ao longo da história. Como esses
acontecimentos têm uma lógica, uma relação de causa e efeito, entende-se isso como um
processo.
O objeto em análise jamais será um processo acabado, devidamente situado
historicamente, pois ele é um processo ainda em andamento na sociedade contemporânea.
Portanto, não se tem a pretensão de finalizar aqui todas as possibilidades deste processo e
muito menos expressar de que maneira ele deveria ter se processado; nenhum conhecimento
histórico pode perpetuar-se. O resultado, quando levado ao exame dos historiadores futuros,
poderá vir a confirmar uma hipótese, ou propor outra nova. (THOMPSON, 1978)
Tenta-se expressar o conceito e/ou conceitos que o processo apresenta, tendo em
vista o cruzamento das escalas analíticas propostas, procurando alcançar um equilíbrio teórico
que nos permita ter uma visão das conjunturas socioeconômicas e simultaneamente
identificar e diferenciar os aspectos nas camadas sociais que resultam nessa combinação
cultural no período, e que este processo não se dá de forma arbitrária.
“... mas tem a sua própria regularidade e racionalidade; que certos tipos de
acontecimentos (políticos, econômicos, culturais) relacionaram-se, não de qualquer maneira
que nos fosse agradável, mas de maneiras particulares e dentro de determinados campos de
possibilidades; que certas formações sociais não obedecem a uma “lei”, nem são os “efeitos”
de um teorema estrutural estático, mas se caracterizam por determinadas relações e por uma
lógica particular de processo...”(THOMPSON, 1978, pag. 61)
O tema pode ser elucidado pelo “exame” de fontes documentais, agora digitais, mas
não esgotado. Entende-se que uma análise crítica dessas fontes alçada a futuras
interpretações pode tomar rumos diferentes, pois documentos não transmitem uma verdade
absoluta, e muito menos se encontram neles uma história pronta. Pois, a própria existência
destes documentos já lhe confere um valor subjetivo. (Le Goff, 2003)
Porém uma interpretação deste “material”, e principalmente o conhecimento do
contexto, no qual ele foi confeccionado, propicia ao historiador a possibilidade de realçar
aspectos intrínsecos nas “entrelinhas” do documento.
A digitalização das fontes do ICBNA para um documento multimídia, e a facilidade
proporcionada pela exposição de fontes primárias sobre as correspondências Presidenciais e
Ministeriais, na rede mundial de computadores (INTERNET), propiciará uma coleta mais eficaz,
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ao mesmo tempo em que preservou o material original trazendo as futuras pesquisas uma
maior abrangência de fontes, como também, menos tempo perdido com documentos que não
interessavam ao tema proposto.
Delinear a trajetória de um centro binacional estadunidense, num País considerado
por muito tempo como de 3º mundo exige, acima de tudo, coerência e um total
desprendimento do que já foi apresentado. Ao analisar as fontes do ICBNA, observa-se a
necessidade de interrogá-las, procurando diferenciar dos interrogatórios já feitos. Com isso,
este trabalho buscou aplicar o aparato teórico de estudo das conjunturas, da cultura e da
sociedade, pouco utilizado, principalmente no que diz respeito à interpretação da inserção
cultural estadunidense e na forte influência e impacto que isso causou no imaginário social de
Porto Alegre. Como já foi dito, o encontro dos resultados obtidos, das análises propostas,
naturalmente, criará novas perspectivas e novas problemáticas.
A compilação dos dados, tanto dos documentos oficiais, como das referências
bibliográficas foi concebida por meio de uma metodologia focada na pesquisa aprofundada e
de cunho sempre revisional, procurando extrair o máximo possível de probabilidades que
permitiram aumentar o leque de questionamentos e rumos que o tema deve e com certeza vai
tomar no decorrer desse preenchimento historiográfico que agora está disponível ao acesso de
todos graças as novas tecnologias da era digital.
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A biblioteca universitária como espaço de memória
Rubens da Costa Silva Filho 71

Resumo
As bibliotecas universitárias resguardam os conhecimentos gerados nas instituições de ensino
onde estão inseridas, além disso, reúnem, organizam e disseminam as produções de cunho cultural e
técnico-científico no âmbito de suas instituições. A biblioteca universitária caracteriza-se como espaço
da memória científica dentro de uma universidade, pois é o local onde é reunida a produção científica
gerada na instituição. Além de preservar a memória das universidades, a biblioteca proporciona a
multiplicação do conhecimento gerando através de seu acervo novos conhecimentos. Os espaços de
memória como bibliotecas, museus e arquivos devem se adaptar aos novos tempos, proporcionando
novas formas de reunir, organizar e promover a memória das instituições, dos grupos e dos indivíduos.
Palavras-chave: Espaço de memória. Biblioteca universitária. Repositórios institucionais.

Introdução
As bibliotecas como espaços de memória remontam ao século III a.C., com a fundação
da maior biblioteca do mundo antigo, a Biblioteca de Alexandria. Esta biblioteca tinha como
missão acumular todo o conhecimento humano produzido na antiguidade.
Além de suas funções de acumulação e preservação de todo saber humano, a
Biblioteca de Alexandria era um importante lugar de socialização, disseminação do saber e
construção de novos conhecimentos (GOULEMOT, 2011, p.37).
As bibliotecas desde então possuem um caráter social onde se inserem as funções de
preservação, organização e disseminação das produções humanas.
Silveira (2012) afirma que as bibliotecas enquanto “lugares de memória” tendem a
reafirmar os saberes e a torná-los móveis, traduzíveis e permutáveis. Estas instituições nos
permitem o acesso por meio de seus acervos, ao conhecimento gerado pela humanidade,
assim como fornecer os insumos às necessidades e os intentos de cada um de seus usuários
em particular.
Para Jacob (2000, p.9 apud SILVEIRA, 2012) a biblioteca é vista como:
Lugar da memória nacional, espaço da conservação do patrimônio intelectual,
literário e artístico, uma biblioteca é também o teatro de uma alquimia complexa em
que, sob o efeito da leitura, da escrita e de sua interação, se liberam as forças, os
movimentos do pensamento. É um lugar de diálogo com o passado, de criação e
inovação, e a conservação só tem sentido como fermento dos saberes e motor do
conhecimento, a serviço da coletividade inteira.

Com o advento da escrita e posteriormente com a invenção da imprensa a produção
de informações aumentou exponencialmente, o que acabou por favorecer a criação de
arquivos, bibliotecas e museus ou instituições-memória, como propôs Le Goff (2003).
De acordo com Monteiro, Carelli e Pickler (2008), o uso da escrita permitiu que fosse
registrada toda memória do cérebro humano permitindo que tudo fosse passível de ser
lembrado, uma vez que as memórias pudessem ser registradas e preservadas.
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Thiesen (2009) afirma que se a memória age como uma presentificação do passado e,
se a sua materialidade, o documento em si é perdido ou está fora do lugar onde deveria estar
para abrigá-lo, perde-se a evocação do passado, não sendo possível o seu acesso nem pela via
da memória, nem pela mão da história. A autora segue afirmando que os lugares de memória
acabam por refletir uma memória enquadrada proporcinando uma quebra de silêncio, onde a
memória será plural, mas contraditória, inacabada e sempre sujeita a flutuações.
A memória é o cerne da existência de instituições-memória, como as bibliotecas. De
acordo com Costa (1997), a memória é um elemento primordial no funcionamento das
instituições. Através da memória as instituições se reproduzem no seio da sociedade, retendo
apenas as informações que interessam ao seu funcionamento. No âmbito destas instituições
ocorre um processo seletivo do que deve ser retido e que se desenvolve segundo regras
instituídas e que variam de instituição para instituição.
Nas bibliotecas universitárias o processo de seleção das informações e documentos
que devem ser retidos ou descartados é de suma importância. As bibliotecas universitárias
resguardam os conhecimentos gerados nas instituições de ensino onde estão inseridas, além
disso, reúnem, organizam e disseminam as produções de cunho cultural e técnico-científico no
âmbito de suas instituições.

O documento como produto da memória
Antes de entendermos a biblioteca como espaço de memória é necessário entender o
conceito de documento como objeto de memória.
Le Goff (1990 apud DODEBEI, 1997) afirma que um objeto de memória pertence à
categoria de documento/monumento. Como documento, este objeto não é apenas algo do
passado e sim um produto da sociedade da época que o fabricou, de acordo com as relações
de forças que à época detinham poder.
Ainda para Le Goff (1990, p.535) estes materiais da memória “podem apresentar-se
sob duas formas principais: monumentos, como uma herança do passado, e os documentos,
como escolha do historiador”.
Para Dodebei (1997), o livro já nasce com a idéia de memória, não da ordem
institucional, mas intelectual, uma vez que os livros são a síntese do objeto e do relato.
Já Foucault (1997) entende que o documento
[...] (livros, textos, narrações, registros, atas, edifícios, instituições,
regulamentos, técnicas, objetos, costumes etc.) não é o feliz instrumento de uma
história que seja, em sí própria e com pleno direito, memória: a história é uma certa
maneira de uma sociedade dar estatuto e elaboração a uma massa documental, de
que não se separa.

Para construir o conceito de documento, Dodebei (1997), sugere três proposições, às
quais:


UNICIDADE: nesta proposição os documentos que são os objetos de estudo da
memória social não são diferenciados em sua essência ou seja, não se agrupam em
categorias específicas, tal como os exemplos tradicionais: o livro para bibliotecas, o
objeto tridimensional para museus e o manuscrito para arquivos.
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VIRTUALIDADE: onde a atribuição de predicáveis ao objeto submetido ao observador
dentro das dimensões espaço-tempo é seletiva, o que proporcionará, arbitrariamente,
uma classificação desse objeto.
SIGNIFICAÇÃO: quando ocorre a transformação dos objetos do cotidiano em
documentos é intencional, constituindo estes uma categoria temporária e
circunstancial.

O documento em si não deve ser reduzido apenas a sua forma e seu caráter
informacional, e sim ser encarado como uma forma de fomentar e preservar a memória social
(DODEBEI, 1997).
O documento é tema central das áreas de Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia,
onde há em comum entre elas os processos de identificação, descrição e comunicação do
conteúdo informacional dos mesmos, como ilustra Dodebei (2011), na figura 1:
Figura 1 - Preservação dos documentos em instituições de memória.
Fonte: DODEBEI, 2011.

Para Nora (1993), o significado da existência de “museus, arquivos, cemitérios e
coleções, festas, aniversários, tratados, processos verbais, monumentos, santuários,
associações são os marcos testemunhas de uma outra era, das ilusões da eternidade”. Este
autor afirma que os lugares de memória são nada mais que lugares de restos de memória. O
mesmo Nora entende ainda que os lugares de memória “nascem e vivem do sentimento que
não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários,
organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas operações não
são naturais.”
Já Dodebei (1997) propõe outra linha de raciocínio, ela entende que se o conceito de
memória é reter fatos passados, então as bibliotecas e os arquivos cumprem a tarefa de
preservação da memória.
A transcendência da memória e do conhecimento humano é materializada nas
bibliotecas, uma vez que estas propõe-se além da preservação, a disseminação do
conhecimento contido em seu acervo,
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[...] as bibliotecas abandonam seu estereótipo de depósito do conhecimento para se
exibirem como “lugares de memória”, de tradição, de práticas culturais. Em resumo: como
espaços onde nosso patrimônio material e imaterial é captado, preservado e disseminado.
(SILVEIRA, 2012).

De acordo com Namer (1987 apud RIBEIRO, 2010), as instituições de memória são
aquelas formadas pela memória individual, coletiva ou social, em que diferem-se dos lugares
de memória que segundo o autor servem apenas para a rememoração individual ou coletiva.
O acesso à memória nas bibliotecas se dá a partir do seu catálogo, que funciona como
um guia até o lugar onde se encontra o documento. Esta busca pelo documento poderá se dar
em meio físico com o uso de fichários ou por meio virtual através de catálogos virtuais que lhe
proporcionarão o acesso ao documento na íntegra ou sua localização em um acervo físico.
A importância das bibliotecas como espaço de memória e representatividade no seio
de uma sociedade é constatada por Oliveira e Santos (2009), onde
A possibilidade do saber e do amadurecimento científico e humano através da
aprendizagem tem na Biblioteca um grande símbolo. A quantidade e variedade de livros que
estão nela compilam muitos dos resultados da caminhada intelectual da humanidade: as
descobertas, os inventos e os escritos, que impulsionaram o desenvolvimento, promoveram o
contentamento ou o sofrimento; enfim, tudo que mereceu ou que pôde ser anotado e que,
portanto, recebeu a imortalidade, reunido e arquivado num único espaço físico, porém,
ilimitado, como imaginamos que seja “um” universo.
Para Ribeiro (2010) a biblioteca é um espaço onde a leitura questiona e a memória
social responde. Nas bibliotecas, os bibliotecários tem a função de mediar a relação do
documento/informação com seu pesquisador, facilitando o acesso da informação a quem
necessita.
No livro se expressa uma vontade de memória que se atualiza através da leitura.
Quando ele se fecha, a memória torna-se novamente virtual (RIBEIRO, 2010).

A biblioteca universitária como espaço de memória
A biblioteca universitária caracteriza-se como espaço da memória científica dentro de
uma universidade, pois é nela que identifica-se como o local onde é reunida a produção
científica gerada na instituição. Além de preservar a memória das universidades, a biblioteca
proporciona a multiplicação do conhecimento gerando através de seu acervo novos
conhecimentos.
Segundo Crippa (2010, p.98) a construção da memória científica:
[...] é de natureza "evolutiva", positiva, com a eliminação do passado enquanto
redundante. O que constitui um saber aceito, validado pela comunidade científica é integrado
e não precisa mais ser discutido. Selecionam-se elementos que representam os "avanços"
enquanto a idéia de "progresso" leva até à remoção de livros e revistas considerados
ultrapassados no âmbito das bibliotecas especializadas: encontrada a solução dos problemas,
as tentativas e erros anteriores são eliminadas como "peso inútil". O esquecimento não é
somente inevitável, mas é um ato validado enquanto necessário para prosseguir.
A Ciência da Informação, que se constitui pela Museologia, Arquivos e a
Biblioteconomia, é responsável por fazer a reflexão sobre os processos de seleção, organização
e disseminação dos produtos atuais do conhecimento, fontes de memória futura, tanto no
campo humanista, bem como científico (CRIPPA, 2010).
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No Brasil, a Biblioteca Nacional (BN) é responsável pela guarda te toda produção
bibliográfica nacional. Todas as editoras do país devem, por força de lei remeterem um
exemplar de cada obra publicada à Biblioteca Nacional, o chamado “Depósito Legal”, tendo
como missão assegurar a coleta, a guarda e a difusão da produção intelectual brasileira,
objetivando à preservação e a formação da Coleção Memória Nacional.
Além do depósito legal de publicações na Biblioteca Nacional, esse repasse tem como
propósito o registro e a guarda da produção intelectual nacional, possibilitando o controle, a
elaboração e a divulgação da bibliografia brasileira corrente e proporcionando a defesa e a
preservação da língua e cultura nacionais.
Os conhecimentos científicos, técnicos, artísticos e administrativos gerados no âmbito
das universidades são denominados como produção intelectual. Essa produção intelectual é
produzida pelos docentes, discentes e técnicos-administrativos que nela estudam, pesquisam
e trabalham.
A preservação da memória da universidade ou de uma faculdade específica, pode ser
entendida como o fomento da memória coletiva dessas instituições, de grupos e indivíduos
que dela usufruíram. A memória coletiva é definida pelo dicionário E-mnemon (2011) como:
[...] as interações possíveis entre as políticas da memória – a memória histórica e
social sendo concebida como uma relação de forças que resulta em definições e redefinições
do que é considerado como passado e heranças comuns de um dado grupo ou classe social – e
as lembranças de fatos vividos em comum ou individualmente. Nesse sentido, a memória
coletiva se situa no encontro entre o individual e o coletivo, entre o psíquico e o social.
Devido à obrigatoriedade de manter as produções realizadas pela universidade, as
bibliotecas acabam por se defrontarem com o problema de armazenagem dessas produções.
Uma vez que o crescimento destas coleções é infinita é mais que necessário o advento de
tecnologias da informação para otimizar sua guarda, organização e disponibilização ao público
universitário.
Para as bibliotecas universitárias Tammaro e Salarelli (2008), sugerem que a iniciativa
de digitalização de documentos de seu acervo apenas em suporte impresso está ligado a um
processo de reorganização da comunicação científica e do ensino, construindo bases de
conhecimento que ajudam a melhorar a qualidade da educação com redução de seus custos e
também abrindo estes documentos que foram digitalizados para um público mais amplo e
para novos segmentos de pesquisadores. A digitalização de material didático engloba
diferentes tipos de materiais bibliográficos e audiovisuais, como por exemplo: livros, artigos de
periódicos, periódicos, filmes, músicas.
No contexto atual, surge com grande eficiência os repositórios digitais institucionais,
onde são armazenadas e disponibilizadas as produções das universidades em meio eletrônico.
Como exemplo desta iniciativa podemos citar o repositório digital da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, o LUME, projeto que foi criado e é alimentado pelo Sistema de
Bibliotecas da universidade (SBU-UFRGS).
O LUME é um portal que permite o acesso às coleções digitais produzidas no âmbito
da Universidade, o repositório possui a missão de reunir, preservar, divulgar e garantir o
acesso permanente aos documentos acadêmicos, científicos, artísticos e administrativos
gerados na UFRGS, bem como seus documentos históricos ou documentos não criados pela
universidade mas de relevância para a instituição.
O acervo do repositório possui diferentes coleções com documentos em diferentes
formatos, podendo conter desde textos e imagens até material audiovisual, quase todos com
acesso livre.
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Os websites das bibliotecas universitárias também podem ser muito úteis à
preservação e a disseminação do conhecimento gerado nas universidades, de um modo mais
amplo Chaim (2007, p.98-99) aponta que
Na Internet, o website funciona como o objeto que agrega conteúdo, informações,
estratégias. Utiliza aplicações e tecnologias utilitárias residentes no provedor de serviço da
Internet que possibilitam, por exemplo, resguardar a produção intelectual, limitar a produção
de cópias em papel, conhecer os consumidores da informação, personalizar conteúdos em
função das necessidades do público-alvo e interagir com a comunidade que o frequenta.
Um exemplo prático desta atividade é desenvolvido na Biblioteca da Escola de
Enfermagem da UFRGS, onde o website além de servir como fonte de interação entre a
biblioteca e seu público, também é utilizado como repositório de trabalhos acadêmicos
produzidos na faculdade.

Considerações finais
A biblioteca como um espaço de preservação do conhecimento humano, naturalmente
identifica-se como espaço de memória, uma vez que a biblioteca universitária como guardiã da
produção científica, intelectual e cultural das universidades. A preservação do acervo histórico
da universidade tem papel fundamental na produção de novos conhecimentos, uma vez que
dissemina as informações já existentes.
Segundo Dodebei (1997), as bibliotecas especializadas (incluindo-se aqui também as
acadêmicas) em sua maioria estão tecnologicamente preparadas para proporcionar o acesso à
informação técnico-científica em todos os níveis e distâncias, proporcionando a
democratização do saber, como prática social, permitindo o acesso ao conhecimento gerado
em suas instituições ao público em geral, que segundo a autora faz com que a biblioteca
retome sua condição de locus de memória, de espaço social, em que as trocas culturais
acontecem em um plano real de convivência e não somente em um espaço virtual.
Sobre o futuro, Lévy (1999) faz uma previsão em que o ciberespaço será o “principal
canal de comunicação e suporte da memória da humanidade” quando todas as informações
estiverem digitalizadas e acessíveis pelas redes de comunicação.
Essa declaração mais do que nunca é um aviso aos espaços de memória, como
bibliotecas, museus e arquivos, que estes devem se adaptar aos novos tempos,
proporcionando novas formas de reunir, organizar e promover a memória das instituições, dos
grupos e dos indivíduos.
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O repositório digital como instrumento para preservação e acesso ao
patrimônio arquivístico documental
Sérgio Renato Lampert72
Daniel Flores73

Resumo
O presente artigo aborda aspectos relacionados à utilização do repositório digital como recurso
para preservação, acesso e armazenamento de documentos arquivísticos digitais, e seu envolvimento
com princípios e conceitos da arquivística, bem como da preservação digital. Este estudo está centrado
na problemática de garantir o armazenamento e proporcionar acesso contínuo aos documentos digitais
de caráter permanente. Para tanto, foram reunidos conceitos acerca de documento digital, sob a
perspectiva do patrimônio documental, assim como considerações que proporcionaram identificar o
repositório digital como uma solução que possibilita preservar documentos digitais. Da mesma forma,
foi possível relacionar softwares para repositório digital, a fim de apontar suas características e
averiguar o desempenho destes para preservação, acesso e armazenamento de objetos digitais.
Palavras-chave: Patrimônio documental. Repositório digital. Preservação digital.

Introdução
A ideia dos repositórios digitais para preservação dos documentos não é recente,
embora os documentos produzidos digitalmente sejam um fato novo, se comparado com as
formas de registro anteriores. Os arquivos, enquanto instituição, serviam como local para
armazenar e preservar documentos em suporte papel para as gerações futuras. Mais
recentemente, no final do século XX e início do século XXI, multiplicou-se a produção e a
utilização de documentos nato-digitais (produzidos, utilizados e destinados em meio digital),
sem a materialidade contida nos suportes como o papel. Isso significa que o desafio de
preservar esses documentos para as futuras gerações é redobrado.
À luz do exposto, o repositório digital desponta como uma solução para depósito de
objetos digitais, na medida que possibilita armazenar, preservar e dar acesso aos mesmos.
Neste sentido, conforme a Commission on Preservation and Access (CPA) e a Research Libraries
Group (RLG) “os sistemas de repositórios digitais se tornarão rapidamente os responsáveis
pelo acesso de longo prazo à herança social, econômica, cultural e intelectual mundial em
formato digital” (CPA/RLG, 1996 apud SAYÃO, 2011).
Neste contexto, a pesquisa aborda os aspectos relacionados às implicações da
utilização do repositório digital como um recurso para subsidiar o armazenamento, assim
como para promover o acesso por longo prazo aos documentos arquivísticos digitais de caráter
permanente. Para tanto, o estudo envolve princípios e conceitos da arquivística, patrimônio
cultural e documental, bem como da preservação digital.
Este estudo justifica-se por entender que os documentos digitais estão expostos à
obsolescência tecnológica, fragilidade dos suportes, facilidade de serem corrompidos,
impossibilidade de acesso, vulnerabilidade, perda de informações, entre outras adversidades.
Por esta razão, ressalta-se que o desenvolvimento de um ambiente que assegure a
preservação da documentação de caráter permanente, conjugado com iniciativas de
preservação digital, contribuem para garantir confiabilidade, integridade e autenticidade aos
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documentos digitais. Em vista disso, Sayão (2004) salienta que preservar significa
tradicionalmente manter imutável e intacto, entretanto, no ambiente digital, preservar
significa, na maioria dos casos, recriar, mudar formatos, renovar mídias, hardware e software.
Por fim, destaca-se que este estudo faz parte da pesquisa desenvolvida no Programa
de Pós-Graduação Profissional em Patrimônio Cultural (UFSM), na linha de pesquisa
Patrimônio Documental, intitulada “Repositório digital para o patrimônio arquivístico
documental: subsídio para acesso e preservação do Diário de Classe”, formulada entre o ano
de 2012 e o corrente ano.

Patrimônio documental
O termo patrimônio, em sua origem, remonta a ideia de herança familiar, associado à
riqueza, aos bens, ou seja, com conotação econômica. Ao longo do século XX, os
entendimentos de história e de cultura passaram por modificações que culminaram na revisão
e compreensão dos bens caracterizados como patrimônio. Reservado por muito tempo apenas
às peças de museus, sítios históricos, arqueológicos, monumentos, entre outros, o termo
Patrimônio passa a ser vinculado também aos documentos, sob uma nova perspectiva. Assim
sendo, entende-se que a noção de Patrimônio Documental é algo recente e que seu conceito
encontra-se ainda em construção.
Em relação ao Patrimônio Documental, salienta-se no âmbito da legislação brasileira, o
aspecto positivo da Constituição Federal de 1988, uma vez que esta menciona explicitamente
o termo "documentos", em seu texto:
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se
incluem: I -as formas de expressão; II -os modos de criar, fazer e viver; III -as criações
científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais
espaços destinados às manifestações artístico culturais; V -os conjuntos urbanos e sítios de
valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico
(CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988).
É relevante destacar que, antes mesmo da Constituição de 1988, a Lei Ordinária n.
558 , de 1937, já fazia referência ao Patrimônio Documental do Estado, ao mandar publicar
documentos inéditos de Benjamin Constant. Mesmo ao considerar a Lei Ordinária n. 558 como
primeira menção ao termo Patrimônio Documental, somente com a promulgação da
Constituição de 1988 que os documentos foram alçados à categoria de Patrimônio Cultural
Brasileiro, ao lado de outros bens de natureza material e imaterial, o que possibilitou
enquadrar os acervos arquivísticos dentro das políticas nacionais voltadas ao Patrimônio.
74

Bellotto (2005, p. 282) afirma que “a documentação conservada nos arquivos, antes de
ser um bem nacional, faz parte do patrimônio cultural comum da humanidade”. Deste modo,
compreende-se que os arquivos desempenham papel efetivo no desenvolvimento das
sociedades, ao contribuir para a construção e salvaguarda da memória individual e coletiva.
Os arquivos funcionam como “prova” das trajetórias, conforme destaca Heymann
(2009), são fundamentais à construção da noção de “legado”. Nesse movimento, os acervos
são associados à categoria de patrimônio, e passam a ser vistos, de acordo com a autora, como
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material cuja preservação deve ser garantida em nome da memória da coletividade, seja local
seja nacional.

Gestão arquivística de documentos digitais
No princípio, a Gestão Arquivística de Documentos Digitais – GADD era abordada
unicamente enquanto sistema, sob a ótica do Gerenciamento Eletrônico de Documentos –
GED, sendo confundida com o mesmo até pouco tempo atrás. Na sua concepção, o GED era
um instrumento para disponibilizar a informação digitalizada e/ou documentos gerados em
ambientes eletrônicos. Com o passar dos anos, a crescente produção de documentos suscitou,
nos profissionais da informação, uma preocupação em como estes estavam sendo geridos
enquanto documentos arquivísticos. Da mesma forma, a apreensão também residia em como
garantir o acesso contínuo aos mesmos.
Neste âmbito, buscando afastar-se do GED, um novo entendimento acerca da GADD
passou a delinear-se, enraizado na perspectiva de gestão sistêmica do documento arquivístico,
ao realizar todas as operações técnicas da gestão documental, desde a produção até a
destinação final do documento (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, CTDE, 2011). Sob este
prisma, foi desenvolvido o e-ARQ Brasil, que estabelece requisitos mínimos para um SIGAD:
É um conjunto de procedimentos e operações técnicas, característico do sistema de
gestão arquivística de documentos, processado por computador. Pode compreender um
software particular, um determinado número de softwares integrados, adquiridos ou
desenvolvidos por encomenda, ou uma combinação destes. O sucesso do SIGAD dependerá,
fundamentalmente, da implementação prévia de um programa de gestão arquivística de
documentos (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, CTDE, 2011, p. 10).
Compreende-se que a gestão arquivística de documentos digitais pode ser
implementada com base nas prerrogativas do SIGAD. No que tange às características que
diferem SIGAD, de GED, estas consistem na relação orgânica dos documentos, concebidas no
primeiro, bem como na aplicação do ciclo de vida dos documentos, nem sempre abordado nos
sistemas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos.

Documento arquivístico digital
O conceito de documento, segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia
Arquivística, é a “unidade de registro de informações, qualquer que seja o formato ou o
suporte” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.73). Já, Duranti e Preston (2008, p. 811 apud
RONDINELLI, 2012) conceituam documento como a “unidade indivisível de informação
constituída por uma mensagem fixada num suporte (registrada) com uma sintaxe estável”.
Em relação ao conceito de documento arquivístico, o Comitê de Documentos
Eletrônicos do Conselho Internacional de Arquivos – CIA define o mesmo, como:
Informação registrada, independente da forma ou do suporte, produzida ou recebida
no decorrer da atividade de uma instituição ou pessoa e que possui conteúdo, contexto e
estrutura suficientes para servir de evidência dessa atividade (COMMITTE ON ELECTRONIC
RECORDS, 1997 apud RONDINELLI, 2005, p. 46-47).
O Glossário da CTDE considera documento arquivístico “como o documento produzido
(elaborado ou recebido), no curso de uma atividade prática, como instrumento ou resultado
de tal atividade, e retido para ação ou referência” (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2010,
p. 12). Em contrapartida, os documentos digitais, segundo as Diretrizes para a gestão
arquivística do correio eletrônico corporativo, são:
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Aqueles codificados em dígitos binários, somente acessíveis e interpretáveis por meio
de recursos computacionais. Eles são considerados como arquivísticos quando são produzidos
ou recebidos pelo órgão ou entidade no decorrer de suas atividades, e possuem relação
orgânica entre si (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2012, p. 11).
Sob esta ótica, considerando os conceitos de documento, documento arquivístico e
documento digital, o Glossário da CTDE define o documento arquivístico digital como o
“documento digital reconhecido e tratado como um documento arquivístico” (CONSELHO
NACIONAL DE ARQUIVOS, 2010, p. 12). Compreende-se então, como definido no Glossário da
CTDE, que o documento arquivístico digital pode ser entendido como o somatório dos
conceitos de documento digital e documento arquivístico. Neste sentido, Rocha (2012)
entende que o documento arquivístico digital é o registro das atividades de uma instituição ou
pessoa, codificado em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de sistema
computacional, que é retido para ação ou referência.
Por fim, alicerçado nos conceitos da Diplomática e do Projeto InterPARES75, pode-se
identificar que um documento para ser identificado como documento arquivístico digital, deve
possuir as seguintes características: participar ou apoiar uma ação; forma documental fixa;
conteúdo estável; relação orgânica; no mínimo 3 pessoas envolvidas e contexto identificável.

Preservação digital
Para Margaret Hedstrom (1996 apud MÁRDERO ARELLANO, 2004, p. 17), a
preservação digital é compreendida como “o planejamento, alocação de recursos e aplicação
de métodos e tecnologias para assegurar que a informação digital de valor contínuo
permaneça acessível e utilizável”. Sob este prisma, Ferreira compreende:
A preservação digital consiste na capacidade de garantir que a informação digital
permanece acessível e com qualidades de autenticidade suficientes para que possa ser
interpretada no futuro recorrendo a uma plataforma tecnológica diferente da utilizada no
momento da sua criação (FERREIRA, 2006, p 20).
A Carta para Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital (2004), publicada pelo
Conselho Nacional de Arquivos, afirma que, o desafio da preservação dos documentos
arquivísticos digitais está na garantia do acesso contínuo a seus conteúdos e funcionalidades,
através de recursos tecnológicos disponíveis na época em que ocorrer a sua utilização.
Na visão de Ferreira (2006), onde cada vez mais organizações dependem da
informação digital que produzem, torna-se imperativa a implementação de técnicas e de
políticas que visem garantir a perenidade e a acessibilidade a este tipo de informação. Neste
contexto, a fim de minimizar o impacto da obsolescência tecnológica, diversas estratégias
foram e, tem sido propostas ao longo dos últimos anos para garantir o acesso à informação
digital. Estas buscam apresentar a infraestrutura tecnológica necessária para preservação por
longo prazo das informações em formato digital.
As primeiras tentativas de preservação de documentos digitais dependiam do
armazenamento de documentos em seus formatos originais, em meio físico, assim como, as
caixas são usadas para o armazenamento e proteção dos arquivos convencionais – suporte
papel (CASTRO ET AL, 2007). Entretanto fitas, discos magnéticos e discos óticos de
75

O projeto InterPARES (International Research on Permanent Authentic Records in
Electronic Systems) é uma iniciativa acadêmica de pesquisa em preservação digital, voltada
especificamente para os documentos arquivísticos permanentes autênticos em sistemas
eletrônicos.
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armazenamento (CDs e DVDs) são fabricados para armazenarem objetos digitais por um curto
período de tempo e não por prazo longo de retenção de documentos digitais.
Sob esta ótica, Márdero Arellano (2004, p. 15) destaca que a “aplicação de estratégias
de preservação para documentos digitais é uma prioridade, pois sem elas não existiria
nenhuma garantia de acesso, confiabilidade e integridade dos documentos a longo prazo”.
Em sua dissertação, Rodrigues (2003) apresenta um comparativo sob o viés da
preservação entre os documentos convencionais e os digitais. A pesquisadora salienta que os
documentos em suporte papel não ácido, com boas tintas vegetais e armazenados em
ambiente adequado, podem, provavelmente, subsistir durante muitos séculos. Por outro lado,
estima-se que os documentos digitais, armazenados em qualquer suporte – eletrônico ou
magnético – teriam duração de dez a vinte anos. Considerando que o suporte físico pode
deteriorar-se, que o hardware pode tornar obsoleto e o software ilegível, perdas de
informação serão sucessivas.
Ferreira (2006), em seu livro, apresenta uma gama de estratégias de preservação
digital, as quais são: preservação de tecnologia; refrescamento; emulação;
migração/conversão; migração para suportes analógicos; atualização de versões; conversão
para formatos concorrentes; normalização; migração a pedido; migração distribuída;
encapsulamento e a pedra de rosetta digital.
Apesar da existência de diversas estratégias de preservação digital, não se tem até o
momento uma definição da estratégia mais adequada a ser adotada. A decisão sobre a
estratégia depende de vários fatores, desde o valor a ser investido, quanto ao tipo de acervo.
Santos (2005) destaca que todas possuem vantagens e desvantagens e que caberá às
instituições a identificação daquela(s) que melhor atende(m) suas necessidades.

Metodologia
Em termos metodológicos, realizou-se uma pesquisa aplicada, com abordagem
qualitativa, de cunho exploratório e classificada como bibliográfica. As etapas desenvolvidas,
consistiram na elaboração do referencial teórico e na identificação de softwares para
repositório digital, com destaque para o DSpace e o Archivematica, que foram analisados para
averiguar o desempenho para preservação, acesso e armazenamento de documentos digitais.
A coleta de dados foi obtida por meio de fichamento bibliográfico e análise de
referencial teórico. Os dados foram analisados à luz do marco teórico da pesquisa, visando
aprofundar os conhecimentos referentes à temática do trabalho, embasando o estudo por
meio de subsídios teóricos sólidos, acerca de patrimônio documental, preservação digital e
repositório digital.

Repositório digital
Considerando que as instituições como os arquivos serviam como local para armazenar
e preservar documentos em suporte papel para as gerações futuras, compreende-se que a
ideia dos repositórios para preservação dos documentos não é recente. Mais recentemente, os
documentos, antes produzidos somente em formatos analógicos, passaram a ser produzidos
também em meio digital, o que ampliou o desafio para preservar estes documentos para
futuras gerações. Neste sentido, os repositórios digitais absorveram o ideal contido nos
primeiros repositórios, ou seja, armazenar, dar acesso e preservar os documentos digitais, sem
a materialidade do suporte papel.
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Sob esta ótica, Márdero Arellano (2010) define repositório digital como sendo as
aplicações provedoras de dados que são destinadas ao gerenciamento de informação e como
vias alternativas de comunicação científica. Nesta mesma linha conceitual, Viana et al
entendem repositório digital como:
Uma forma de armazenamento de objetos digitais que tem a capacidade de manter e
gerenciar material por longos períodos de tempo e prover o acesso apropriado, pelo uso de
padrões como o protocolo de coleta de metadados OAI-PMH (Open Archives Initiative –
Protocol for Metadata Harvesting) (VIANA et al, 2005, p.3).
Além da iniciativa OAI (Open Archives Initiative), apontada acima, os repositórios
digitais foram idealizados sobre a ótica do Open Access (Acesso Livre), que é considerada por
Márdero Arellano (2010) como a disponibilização livre na Internet de literatura de carácter
académico ou científico. O autor salienta ainda, que é possível a qualquer utilizador ler,
descarregar, copiar, imprimir, pesquisar ou referenciar o texto integral dos documentos.
No que diz respeito aos tipos de repositórios digitais, Márdero Arellano (2010) destaca
que o tipo é determinado pela aplicação e os objetivos ao qual se destina, além da ferramenta
tecnológica que será adotada. Costa e Leite (2006) salientam que estes podem ser classificados
como institucionais ou temáticos.
Segundo Café et al (2003, p. 3), um repositório temático se constitui “em um conjunto
de trabalhos de pesquisa de uma determinada área do conhecimento, disponibilizados na
Internet”. Esses repositórios utilizam tecnologias abertas e seguem a filosofia da Iniciativa dos
Arquivos Abertos, promovendo a maior acessibilidade à produção dos pesquisadores e à
discussão entre seus pares.
Já, um repositório institucional é a reunião de todos os repositórios temáticos
hospedados em uma organização. Lynch (2003 apud CAFÉ et al, 2003) o caracteriza como “um
conjunto de serviços que uma universidade oferece aos membros da sua comunidade, para a
gestão e disseminação de materiais digitais, criados pela instituição e pelos seus membros”.
Com base no que foi exposto, compreende-se que os repositórios institucionais
objetivam o armazenamento, a preservação e a disseminação da produção intelectual de uma
instituição, enquanto que os repositórios temáticos dizem respeito à produção intelectual de
uma disciplina ou área do conhecimento.
Entende-se, a partir disso, que os repositórios digitais eram voltados, em um primeiro
momento, somente para disseminação e preservação da produção científica e intelectual
(artigos, teses, dissertações, etc.), sendo amplamente utilizado para as bibliotecas digitais –
Biblioteconomia. Contudo, estes passaram a ser utilizados também para fins de arquivo –
Arquivologia, principalmente para os documentos arquivísticos digitais de valor secundário e
de guarda permanente.
Sob este viés, o termo repositório digital incorporou outras funcionalidades, sendo
identificado como Repositório Arquivístico Digital. Este, por sua vez, é um repositório digital
que armazena documentos arquivísticos, nas fases corrente e intermediária (associado com
um SIGAD) ou permanente, de acordo com normas arquivísticas para gestão documental.
Rocha (2012) enfatiza que este repositório deve proporcionar navegação multinível,
implementação de metadados, autenticidade e relação orgânica entre os documentos.
Por fim, para cumprir seu objetivo de preservação e acesso, o repositório deve ser
concebido sob a perspectiva de um repositório digital confiável, ou seja, ter “como missão
oferecer à sua comunidade-alvo acesso confiável e de longo prazo aos recursos digitais por ele
gerenciados, agora e no futuro” (OCLC/RLG, 2002, p. 5 apud SAYÃO, 2011, p. 81).
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Repositório digital como recurso para preservação e acesso ao patrimônio
O grande volume de documentos produzidos em meio digital, suscitou nos
profissionais da informação, com o passar dos anos, incertezas no diz respeito ao acesso por
longo prazo dos documentos arquivísticos digitais de caráter permanente. Terry Cook
corrobora com este entendimento, ao afirmar:
A confortável noção de valor permanente de documentos de arquivo através dos
tempos deve ser modificada pela simples razão de que os documentos eletrônicos serão
ilegíveis ou terão que ser recopiados e reconfigurados em novos softwares dentro de poucos
anos (TERRY COOK, 1997, p. 25 apud FONSECA, 2005, p. 62).
Conforme destacado, essa conjuntura incentivou o estabelecimento de metodologias e
novas técnicas de preservação, a fim de assegurar o acesso contínuo aos documentos, seus
conteúdos e funcionalidades através de recursos tecnológicos. Sob esta ótica, o repositório
digital desponta como uma solução que representa garantir acessibilidade ao longo do tempo,
bem como preservar os documentos armazenados neste. Rocha (2012) classifica repositório
digital como uma solução informatizada, na qual os objetos de informação digitais são
capturados, armazenados, preservados e acessados pelo tempo que for necessário.
Para tanto, compreende-se que a garantia de acesso contínuo aos documentos deve
iniciar pela definição do software a ser instalado. Logo, buscou-se na internet, em trabalhos
acadêmicos e artigos científicos, ferramentas consolidadas de repositório digital para análise.
Como resultado da consulta obteve-se cinco soluções: Fedora76; EPrints77; DSpace78;
Archivematica79 e RODA80.
Diante das características elencadas, dos materiais consultados, bem como da
percepção do pesquisador no decorrer do levantamento dos softwares para repositório digital,
pode-se identificar que as ferramentas Fedora, EPrints e DSpace são utilizadas
predominantemente para disseminação do conteúdo digital produzido para pesquisa
(produção intelectual e acadêmica). Lewis (2012) destaca que a maioria das instalações do
EPrints, DSpace e Fedora poderiam ser classificadas como repositórios institucionais, pois são
geralmente fornecidas por um instituto de pesquisa, universidade ou departamento para uso
por seus pesquisadores. No entanto, também podem ser consideradas repositórios temáticos,
como por exemplo, na implementação de repositórios para banco de teses e dissertações.
76

FEDORA – Flexible Extensible Digital Object and Digital Repository Architecture: é um software livre
open source, desenvolvido em conjunto por equipes da Cornell University (Ciência da Informação) e pela Biblioteca
da University of Virginia, ambas nos Estados Unidos, o Fedora visa fornecer um software de repositório de livre
acesso e serviços relacionados para servir de base para muitos tipos de sistemas de gestão da informação.
77
Software open source, desenvolvido pela School of Eletronics and Computer Science of Southampton, no
Reino Unido, é descrito como a maneira mais fácil e rápida de criar repositórios de acesso livre para base de dados
científica, teses, relatórios e multimídia, sendo considerada uma das plataformas mais usadas para repositórios
institucionais. Foi traduzido para o Português e customizado pelo IBICT.
78
Software open source, desenvolvido pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology) em colaboração
com a HP, possibilita a criação de repositórios digitais com funções de captura, distribuição e preservação da
produção intelectual e científica em qualquer tipo de material digital, dando-lhe maior visibilidade e garantindo a
sua acessibilidade ao longo do tempo. Teve uma versão customizada e traduzida para o Português pelo IBICT.
79
Software open source, desenvolvido pela Artefactual Systems Inc com apoio do Programa Memória do
Mundo – UNESCO, Biblioteca da University British Columbia e Arquivo da cidade de Vancouver, é um sistema de
preservação digital para processamento e armazenamento de objetos digitais a longo prazo fundamentado nas
estratégias de preservação digital de emulação, migração e normalização.
80
RODA – Repositório de Objetos Digitais Autênticos: software open source, desenvolvido pela
Direção Geral de Arquivos (DGARQ), de Portugal, na plataforma Fedora, é um sistema de repositório digital criado
para recolher, armazenar, preservar e dar acesso ao patrimônio arquivístico digital. Visa a p reservação a longo

prazo de objetos digitais, bem como pesquisa e acesso ao patrimônio arquivístico digital. Objetiva
garantir o acesso continuado à informação custodiada, sem que haja prejuízo de performance e/ou da segurança
dos dados.
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Essas três soluções foram construídas dentro da filosofia da Iniciativa de Arquivos
Abertos e o Movimento de Acesso Aberto à Informação Científica (Open Access), a qual
incentivam a publicação na web totalmente gerenciada pelo pesquisador (auto-arquivamento),
utilizam tecnologia aberta e podem ser acessados por diversos provedores de serviços
disponíveis em nível nacional e internacional (CAFÉ et al, 2003). Em outras palavras, conforme
Costa e Leite (2006), os repositórios permitem reunir, preservar, dar acesso e disseminar boa
parte do conhecimento da instituição, aumentando a visibilidade da sua produção científica.
Em contrapartida, as ferramentas Archivematica e RODA destacam-se por serem
soluções voltadas, principalmente, para preservação de documentos arquivísticos. Neste
sentido, estas podem ser classificadas como um tipo de repositório, ou seja, Repositório
Arquivístico Digital, o qual consiste em um repositório digital que armazena documentos
arquivísticos, seja nas fases corrente e intermediária ou permanente.
Para averiguação dos softwares, optou-se por selecionar uma ferramenta classificada
como Repositório Institucional/Temático – DSpace e outra classificada como Repositório
Arquivístico Digital – Archivematica. Para definição do DSpace levou-se em conta o fato deste
ser amplamente utilizado por repositórios institucionais de referência, como o LUME81, bem
como pela customização deste pelo IBICT. Já, a escolha do Archivematica deu-se em virtude
deste ser um repositório digital voltado para a preservação de documentos arquivísticos e por
ser um sistema indicado pelo Conselho Internacional de Arquivos, apoiado e desenvolvido pelo
Programa Memória do Mundo, da UNESCO.
Em relação ao DSpace, Shintaku e Meirelles (2010) destacam que a estrutura
informacional pelo qual o acervo do repositório é disponibilizado, é hierárquica, composta por
Comunidades, Coleções e Itens. O depósito de um documento, no DSpace, respeita um fluxo
de submissão pré-estabelecido, tendo como esquema de metadados, o padrão Dublin Core.
Sobre as características do software, primeiramente, observou-se que a estrutura
deste é similar ao processo de editoração de periódicos científicos. Shintaku e Meirelles (2010)
destacam que este aspecto sustenta-se pelo fato do DSpace ter sido desenvolvido com base na
comunicação científica, embasado na disseminação de literatura científica.
Considerando o exposto e as prerrogativas do estudo, entende-se que o DSpace é uma
solução voltada para acesso, disseminação e comunicação científica e acadêmica, possuindo
uma estrutura de metadados e de submissão de objetos digitais semelhante ao processo de
editoração de periódicos. Neste sentido, compreende-se que o DSpace, mesmo sendo
customizável, não contempla, em sua totalidade, a preservação e o armazenamento de
documentos arquivísticos digitais, sendo melhor empregado em bibliotecas digitais.
Com relação ao Archivematica, este destaca-se, se comparado ao DSpace, uma vez que
foi desenvolvido sobre a perspectiva da preservação digital, baseado no Modelo de Referência
OAIS/SAAI82 e nos padrões de metadados METS e PREMIS. O software baseia-se também, em
estratégias de preservação digital, como a emulação, realizada ao preservar bitstream originais
e a migração, que monitora os formatos de arquivo para migrá-los em uma data futura.
Todavia, na prática, a estratégia de preservação que norteia a ferramenta é a normalização,
que está direcionada para simplificação dos formatos dos objetos digitais transferidos.

81

Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), eleito como o melhor do
Brasil e um dos melhores do mundo. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/repositorio-da-ufrgs-eprimeiro-do-brasil-e-16o-melhor-do-mundo>. Acesso em: 06 jul. 2013.
82
Aprovado como norma ISO 14721:2003 e como norma NBR:15472 (Sistema Aberto de Arquivamento de
Informação). Este modelo é uma infraestrutura conceitual que descreve o ambiente, as interfaces externas, os
componentes funcionais e os objetos de informação, associados com um sistema responsável pela preservação de
longo prazo de materiais digitais.
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A normalização visa converter os objetos digitais de acordo com um planejamento de
preservação. Neste sentido, um objeto digital admitido no Archivematica, em formato .doc,
por exemplo, será automaticamente convertido para .pdf se for destinado para acesso. Já, se
for destinado para preservação, este mesmo objeto digital .doc será convertido para .ODF
(Open Document Format). Heslop et al (2002 apud FERREIRA, 2006) compreende que a escolha
do formato de normalização é um fator determinante para o sucesso desta estratégia.
Por fim, compreende-se que o Archivematica tem como objetivo armazenar a
documentação em formato digital, de acordo com os padrões exigidos em relação à
preservação digital, sob a ótica arquivística, visando torná-la acessível a longo prazo. Para
tanto, a solução implementa uma série de micro-serviços que fornecem um conjunto
integrado de ferramentas de software, como atribuição de UUID’s, varredura de vírus,
validação de formatos, captura de metadados compatíveis com PREMIS/METS e normalização
de formatos para preservação, os quais permitem processar objetos digitais em pacotes de
informação para admissão, armazenamento e acesso, em conformidade com o OAIS/SAAI.

Conclusão
Pôde-se, ao término deste estudo, identificar que o repositório digital é caracterizado
como um local para armazenar documentos de maneira segura para o presente e,
principalmente, para o futuro. A partir disso, pode-se garantir que as informações contidas nos
documentos produzam, portanto, efeitos legais, de comprovação administrativa, jurídica ou
fiscal, bem como para fins históricos e de pesquisa, ao mostrar o que se fazia no passado.
A consulta de softwares de repositório digital permitiu apontar cinco ferramentas, as
quais foram classificadas em dois tipos, Repositório Institucional/Temático e Repositório
Arquivístico Digital. Destas, duas soluções foram averiguadas, a fim de verificar o desempenho
destas para preservação, acesso e armazenamento de documentos digitais.
Das ferramentas analisadas, conclui-se que o DSpace é uma solução voltada
predominantemente para o acesso, disseminação e comunicação científica e acadêmica. Em
contrapartida, conclui-se que o Archivematica tem como objetivo armazenar a documentação
em formato digital, de acordo com os padrões exigidos em relação à preservação digital, sob a
ótica arquivística, visando torná-la acessível a longo prazo. Portanto, diante do exposto,
compreende-se que o Archivematica destaca-se para preservar e armazenar e, que o DSpace
evidencia-se por dar acesso.
Não obstante, conclui-se que toda e qualquer intervenção a ser feita em documentos
digitais, deve, impreterivelmente, ser precedida de políticas arquivísticas para garantir o
acesso por longo prazo ao patrimônio arquivístico documental.

Referências
ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Conselho Nacional de Arquivos. Classificação,
temporalidade e destinação de documentos de arquivo; relativos as atividades-meio da
administração pública. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2001.
BELLOTTO, H. L. Arquivos permanentes: tratamento documental. 3 ed. Rio de Janeiro:
FGV, 2005.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil:
promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília, DF, 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 07 ago.
2013.
127

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

CAFÉ, L.; MELO, B. A.; BARBOZA; E. M. F.; NUNES, M.; MÁRDERO ARELLANO, M. A.
Repositório Institucionais: nova estratégia para publicação científica na Rede. In: XXVI
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom), 2003, Belo Horizonte. Disponível
em: <http://dspace.ibict.br/dmdocuments/ENDOCOM_CAFE.pdf>. Acesso em: 07 fev. 2013.
CASTRO, A. M.; CASTRO, A. M.; GASPARIAN, D. M. C. Arquivos: físicos e digitais.
Brasília: Thesaurus, 2007.
CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (Brasil). Carta para a preservação do patrimônio
arquivístico digital. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2004.
_________________. Glossário. Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos. Rio de
Janeiro:
Arquivo
Nacional,
2010.
Disponível
em:
<http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/media/publicacoes/glossario/20
10glossario_v5.1.pdf>. Acesso em: 03 dez. 2012.
_________________. e-ARQ Brasil: modelo de requisitos para sistemas informatizados
de gestão arquivística de documentos. Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos. Rio de
Janeiro: Arquivo Nacional, 2011.
_________________. Diretrizes para a gestão arquivística do correio eletrônico
corporativo. Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional,
2012.
Disponível
em:
<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/media/diretrizes_gestao_correio_eletronico.pdf>
. Acesso em: 23 jan. 2013.
COSTA, S. M. S.; LEITE, F. C. L. Repositórios institucionais: potencial para maximizar o
acesso e o impacto da pesquisa em universidades. In: Conferência Iberoamericana de
Publicações Eletrônicas no Contexto da Comunicação Científica, 2006, Brasília. Anais... Brasília:
Universidade de Brasília, 2006. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10482/1015>. Acesso em:
13 mar. 2013.
FERREIRA, Miguel. Introdução à Preservação Digital. Conceitos, estratégias e actuais
consensos. Minho Portugal: Edição Eletrônica, Escola de Engenharia da Universidade do
Minho. 2006.
FONSECA, M. O. K. Arquivologia e ciência da informação. Rio de Janeiro: Editora FGV,
2005.
HEYMANN. L. Q. Estratégias de legitimação e institucionalização de patrimônios
históricos e culturais: o lugar dos documentos. Anais eletrônicos... VIII REUNIÃO DE
ANTROPOLOGIA
DO
MERCOSUL,
2009,
Buenos
Aires.
Disponível
em:
<http://cpdoc.fgv.br/producao_intelectual/arq/1835.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2013.
MÁRDERO ARELLANO, M. A. Preservação de documentos digitais. Ciência da
Informação, Brasília, v. 33, n. 2, p. 15-27, maio/ago 2004. Disponível em:
<http://revista.ibict.br/ciinf/index.php/ciinf/article/view/305>. Acesso em: 10 abr. 2013.
________________. Repositórios, Acesso Livre, Preservação Digital. Encontros Bibli:
Florianópolis,
v.
15,
n.
29,
2010.
Disponível
em:
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/rt/printerFriendly/13706>. Acesso em: 25 jan. 2013.
ROCHA, C. C. M. L. Repositórios digitais para documentos arquivísticos. Rio de
Janeiro. 2012. 1 diapositivo, color.
RODRIGUES, M. L. T. S. Preservação digital de longo prazo: estado da arte e boas
práticas em repositórios digitais. 2003. 145 f. Dissertação (Mestrado em Estudos de
Informação e Bibliotecas Digitais) – Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa,
Lisboa/Portugal, 2003.
128

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

RONDINELLI, R. C. Gerenciamento arquivístico de documentos eletrônicos: uma
abordagem teórica da diplomática arquivística contemporânea. 3 ed. Rio de Janeiro: Editora
FGV, 2005.
________________. As tradicionais disciplinas arquivísticas, como paleografia e
diplomática, e suas modernas possibilidades e transformações com a web. V Congresso
Nacional de Arquivologia: Salvador. 2012. 1 diapositivo, color.
SANTOS, V. B. Gestão de documentos eletrônicos: uma visão arquivística. 2 ed. Ver.
Aum. Brasília: ABARQ, 2005.
SAYÃO, L. F. OAIS – Open Archival Information System. 2004. 1 diapositivo, color.
Disponível
em:
<http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/Media/publicacoes/oais.pdf>.
Acesso em: 07 jan. 2013.
________________. Repositórios Digitais Confiáveis: Conceitos, Tecnologias e
Padrões. In: Fórum de Ciência e Tecnologia: Repositórios Confiáveis de Documentos
Arquivísticos
Digitais,
2011,
Campinas.
Disponível
em:
<http://foruns.bc.unicamp.br/Arquivos%20Bibioteca%20Virtual/Palestras/1108/Prof.%20Say%C3%A3o%20-%20Repositorios-confi%C3%A1veis-agosto-2011-unicamp.pdf>.
Acesso em: 07 jul. 2013.
SHINTAKU, M.; MEIRELLES, R. Manual do DSPACE: administração de repositórios.
Salvador: EDUFBA, 2010.
VIANA, C. L. M.; MÁRDERO ARELLANO, M. A.; SHINTAKU, M. Repositórios
institucionais em ciência e tecnologia: uma experiência de customizacão do DSpace. In:
Simpósio Internacional de Bibliotecas Digitais, 2005, São Paulo. Disponível em:
<http://eprints.rclis.org/7168/1/viana358.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2013.

129

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

arte

Microscopia Raman aplicada à conservação e autenticação de obras de
Thiago Sevilhano Puglieri83
Dalva Lúcia Araújo de Faria84

Resumo
A importância social e econômica associadas ao patrimônio histórico, artístico e cultural tem
levado ao desenvolvimento de novas metodologias e estratégias para sua conservação. Visto que o
processo de degradação desses bens se dá por reações químicas, físicas e biológicas, na Ciência da
Conservação a interdisciplinaridade assume um papel cada vez mais importante nesse campo do
conhecimento. Muitas ferramentas tem sido aplicadas em diferentes tipos de investigações científicas
visando, por exemplo, conservação, restauração ou autenticação de obras de arte. Em trabalho anterior
já mostramos a importância do monitoramento ambiental
e de novas tecnologias nesse
[i]
monitoramento para a conservação preventiva e, neste, uma revisão de estudos de casos,
selecionados e realizados por nosso grupo de pesquisa nos últimos cinco anos, foi feita de modo a
mostrar a potencialidade da microscopia Raman em investigações envolvendo conservação e
autenticação de obras de arte.
Palavras-chave: Microscopia Raman. Conservação preventiva. Autenticação de obras de arte.
Química forense.

Introdução
A importância tanto social quanto econômica do patrimônio histórico, artístico e
cultural levou à necessidade de adoção de metodologias para sua conservação e, uma vez que
os processos químicos, físicos e biológicos envolvidos no decaimento desses bens são muitos,
com a necessidade do entendimento desses processos, surgiu a Ciência da Conservação.
Genericamente, os aspectos químicos das pesquisas na área de patrimônio histórico
podem ser classificados em: (i) aqueles que visam sua conservação; (ii) os que visam sua
restauração e (iii) aqueles que objetivam a identificação de fraudes e falsificações. Qualquer
que seja o aspecto considerado, a abordagem deve considerar a complexidade química dos
objetos, o ambiente no qual se encontram e suas manipulações sofridas, sendo essencial a
comparação das informações obtidas com outras provenientes de estudos realizados em
condições controladas.
Além disso, em qualquer um dos aspectos mencionados, a utilização de alguma técnica
de caracterização química que seja capaz de identificar inequivocamente as substâncias
presentes e que seja não invasiva e não destrutiva, tanto pelo valor da obra quanto pelo
aspecto forense que demanda a preservação da amostra para a eventual realização de contraprovas, é indispensável. Nesse contexto é, portanto, que a microscopia Raman se destaca, pois
ainda acrescenta a possibilidade de análises com elevada resolução espacial, ou seja, permite
estudos de componentes com dimensão da ordem de poucos μm.
Para o entendimento da microscopia Raman, é necessária a compreensão do que seja
espectroscopia Raman: trata-se de uma técnica que usa uma fonte monocromática de
radiação, geralmente um laser no visível ou ultravioleta que, ao atingir um objeto ou material,
é espalhada em todas as direções, gerando radiação de mesma energia ou de energia
diferente da incidente[ii], sendo que é essa radiação espalhada com energia diferente da
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radiação incidente que permite a identificação do composto químico presente no objeto
investigado. Diferentemente de algumas técnicas que apenas permitem a caracterização
elementar, ou seja, do elemento químico (ferro, chumbo ou cromo, por exemplo), a
espectroscopia Raman gera um espectro que permite identificar facilmente a natureza
molecular do composto investigado (diferentes tipos de óxidos de ferro ou de carbonatos de
chumbo, por exemplo), pois cada composto apresenta um espectro particular, como se fosse
uma impressão digital.
Para ilustrar o acima exposto, na Figura 1 são mostrados os espectros Raman (um
gráfico do comprimento de onda da radiação espalhada vs a intensidade de espelhamento) de
dois pigmentos azuis, o azul da Prússia (Fig. 1a) e o azul de ftalocianina (Ftalocianina de Cu(II),
Fig. 1b), mostrando a potencialidade dessa técnica em diferenciar compostos químicos que
apresentam até a mesma coloração.
Em análises de obras de arte, em termos de composição química, há de se considerar a
heterogeneidade das obras, de modo que o emprego de técnicas que permitam a realização
de análises de áreas micrométricas é extremamente interessante, principalmente quando
consideramos, por exemplo, investigações de camadas em pinturas ou investigação de
substâncias minoritárias em química forense. Nesse sentido, portanto, a Espectroscopia
Raman, quando acoplada a um microscópio, passa a ser chamada de Microscopia Raman e
permite a investigação da composição química de áreas de até um micrometro (0,001 mm),
sendo uma potencial técnica para os interesses aqui em discussão.

FIGURA 1 – Espectros Raman de azul da Prússia (a) e ftalocianina de Cu(II) (b).
Considerando-se o exposto, este trabalho tem como objetivos mostrar e discutir
alguns exemplos de estudos de casos que foram realizados durante os últimos anos, no
Laboratório de Espectroscopia Molecular do IQUSP, empregando-se microscopia Raman em
análises de conservação e autenticação de obras de arte.

Metodologia, resultados e discussões
Nosso laboratório tem se envolvido na aplicação de métodos científicos em bens
culturais desde meados da década de 1990, sendo aqui apresentados alguns exemplos de
estudos realizados nos últimos 5 anos (Figuras 2 e 3), especificamente nas áreas de
conservação e autenticação de obras de arte.
No primeiro caso (Fig. 2a), o objetivo era a verificação de autenticidade e no segundo
(Fig. 2b) a determinação da paleta empregada pelo pintor também para fins forenses,
enquanto no último, Fig. 3, buscava-se elucidar o processo de degradação e
consequentemente propor estratégias de mitigação.
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(a)

(b)

FIGURA 2 – Desenho sobre papel atribuído à Tarsila do Amaral (a) e Pintura a óleo
atribuída a Amedeo Modigliani (b) que foram estudados e aqui discutidos.

FIGURA 3 - Escultura policromada de Pb do Museu do Oratório de Ouro Preto-MG.

Em estudos de autenticidade de obras de arte, os procedimentos comuns se baseiam
em:
1. Identificação dos pigmentos empregados na obra investigada para avaliar se há
compatibilidade com a data atribuída à obra. Isso é possível pelo fato do uso de
pigmentos sintéticos, ou seja, que não existem naturalmente, mas são preparados
pelo homem. Esses pigmentos tem datas conhecidas de preparo e comercialização[iii] e
podem indicar ou refutar a autenticidade de uma obra ou, ainda, indicar que a obra
sofreu algum tipo de intervenção, como restauro;
2. Identificação de possíveis intervenções, o que passa a ser essencial quando
considerado o item anterior;
3. Comparação dos pigmentos da obra investigada com a paleta do artista, ou seja, com
os pigmentos que o mesmo empregava durante diferentes fases de seu trabalho, para
suportar a autenticidade ou não da obra;
4. Comparação dos pigmentos da obra investigada com pigmentos de produtos
comerciais atuais. Essa comparação se faz necessária para certificar-se que atualmente
se usa um ou outro pigmento sintetizado, ou natural, visto a dinâmica da composição
de produtos comerciais;
5. Cruzamento das informações científicas com informações históricas.
Quando considerada investigações de conservação preventiva, especificamente sobre
investigações de fontes de degradação, os procedimentos comuns se baseiam em:
1. Caracterização dos produtos de degradação/corrosão, que é essencial para poder
levantar as primeiras hipóteses a respeito do agente responsável pelo processo de
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degradação. Isso se torna possível pelo fato de que a presença de determinados
poluentes atmosféricos leva à formação de produtos de corrosão específicos. Por
exemplo, a presença de formiatos de algum metal indica a presença de ácido
fórmico ou formaldeído no ambiente[iv], assim como a presença de acetatos pode
indicar a presença de ácido acético[v];
2. Inspeção, no espaço expositivo, para identificar possíveis agentes responsáveis
pela geração dos produtos de corrosão anteriormente caracterizados. Esta etapa é
possível pelo fato de ser conhecido que, por exemplo, madeira pode gerar
quantidade apreciáveis de ácidos orgânicos e aldeídos ou que formaldeído pode
ser liberado por alguns adesivos e vernizes;[vi]
3. Realização de ensaios em laboratório com os possíveis agentes corrosivos para
avaliar sua real agressividade às obras. Isso é feito, geralmente, utilizando-se um
corpo de prova do mesmo material que compõe a obra, o qual é colocado na
presença de uma amostra do agente corrosivo suspeito sob condições de
envelhecimento acelerado. Após determinado tempo de exposição a
caracterização dos produtos de corrosão no corpo de prova é realizada para
comparação com os produtos de corrosão identificados na obra degradada. Nesses
ensaios, câmaras de simulação ambiental, como as desenvolvidas em nosso
laboratório (Figura 4), comumente se fazem necessárias;
4. Avaliação das condições ambientais desde que a obra chegou ao museu até o
momento em que começou a ser observado processo de degradação. Essa
metodologia é necessária visto que muitas vezes fatores como variações de
umidade relativa, temperatura e luminosidade podem desencadear processos de
degradação devido à presença de poluentes no ambiente ou devido a algum
processo intrínseco da obra. Este item destaca a necessidade de monitoramento e
armazenamento continuado das condições ambientais em salas de exposição e
reservas técnicas, mesmo em museus que não há um bom, ou nenhum, controle
de temperatura em umidade relativa.

(a)

(b)

(c)

FIGURA 4 - Dois modelos de câmaras desenvolvidas por nosso grupo de pesquisa (a e
b), para o estudo de degradação de bens culturais em condições controladas de T, UR,
luminosidade e poluentes, e modelo de um sistema mais simples para simulações ambientais
(c).
Para a verificação de autenticidade do desenho atribuído à Tarsila do Amaral[vii] (Fig.
2a), que seria datado da década de 1920, o mesmo foi colocado diretamente no microscópio
Raman (Figura 5) e analisado sem a necessidade de remoção de amostra. Espectros Raman do
desenho mostraram a presença de material carbonáceo nas regiões marrons, de azul da
Prússia nas regiões azuis e ftalocianina de Cu(II) nas regiões verdes. Substâncias carbonáceas
são utilizadas desde a pré-história[viii], enquanto azul da Prússia foi sintetizado pela primeira
vez no início do século XVIII[ix], sendo ambos compatíveis com a data atribuída ao desenho.
Embora ftalocianinas tenham sido sintetizadas no início do século XX, sua comercialização
como pigmento somente se iniciou em 1937[iii], indicando a possibilidade de que a obra tenha
sofrido algum tipo de intervenção e somente nas áreas por nós analisadas. A fim de eliminar a
possibilidade de intervenção, imagens Raman (Figura 6) foram obtidas e mostraram que as
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áreas verdes, como um todo, são compostas de ftalocianina, assim como as azuis são
compostas por azul da Prússia. Os resultados mostraram, portanto, a incompatibilidade entre
a data atribuída ao desenho e a composição química do mesmo.

FIGURA 5 – Representação de uma obra (indicada pela sete em vermelho) sendo
analisada diretamente no microscópio Raman.

FIGURA 6 – Imagens de luz branca (a e b) da janela e de parte da árvore destacadas no
desenho representado a esquerda e suas respectivas imagens Raman (c e d) mostrando que os
traços foram feitos com os pigmentos azul da Prússia e ftalocianina, respectivamente.
No caso da pintura atribuída a Amedeo Modigliani[x] (Fig. 2b), medindo 25 x 18 cm, a
análise foi realizada também colocando-se a obra diretamente sob o microscópio, sem
remoção de amostra. Os espectros Raman mostraram a presença de pigmentos como cromato
de zinco (amarelo de zinco), branco de bário (sulfato de bário) ou litopone (70% sulfato de
bário + 30% sulfeto de zinco), branco de chumbo (carbonato de chumbo), alaranjado de cromo
(cromato básico de chumbo), cromato de zinco e lazurita. Áreas pintadas em marrom
mostraram a presença majoritária de azul da Prússia, amarelo de Pb e vermelhão (HgS),
mostrando o quão precisa é a técnica de microscopia Raman, uma vez que a análise por
fluorescência de raios X (XRF, uma técnica que identifica os elementos químicos, não os
compostos moleculares) sugeriu que as áreas marrons tivessem sido preparadas com o
emprego de óxidos de ferro[xi]. Essa composição química identificada na obra é condizente com
o período histórico em que o artista viveu e, junto de outras informações históricas coletadas
por Alex Ribeiro, proprietário da pintura, indicaram a autenticidade da obra. A redação do
trabalho completo desse estudo em particular está em fase final de preparo.
Quando o interesse era a investigação das fontes de degradação, como já discutido,
além da caracterização dos produtos de corrosão, ensaios com simulações em ambientes
controlados em laboratório se fizeram necessários.
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Das esculturas policromadas de chumbo do Museu do Oratório (Fig. 3)[xii], pequena
quantidade do produto de corrosão foi removida e analisada no laboratório. Espectros Raman
mostraram a presença de diferentes carbonatos e formiato de chumbo. Como é sabido que
formiato de Pb é gerado tanto por ácido fórmico quanto por formaldeído [iv] e que esses
poluentes são liberados por diferentes materiais[vi], uma inspeção na sala expositiva de onde as
esculturas eram expostas foi realizada. As peças eram mantidas dentro de um mostruário de
vidro contendo uma base em aço pintada com tinta automotiva e, como se sabe que tintas
liberam compostos orgânicos voláteis[vi], uma amostra da tinta utilizada no museu foi cedida
pela direção e simulações em laboratório foram realizadas. Após a exposição de uma pequena
placa de chumbo (corpo de prova) em ambiente controlado e contendo a tinta em diferentes
condições, espectros Raman mostraram que o processo de degradação nesse caso foi causado
pela tinta empregada no mostruário, pois os produtos de corrosão identificados no corpo de
prova foram iguais àqueles encontrados nas esculturas de chumbo degradadas. Além disso,
simulações com produtos de limpeza como limpa vidros, outra possível fonte de degradação
testada, mostrou que, embora o produto usado no Museu não tenha sido responsável pelo
processo de degradação, produtos de limpeza irregulares (não certificados pela ANVISA)
apresentam potencial risco a obras de arte.
Vale destacar ainda que, em todos os casos aqui reportados, equipamentos Raman
portáteis poderiam ser empregados, no entanto, é importante que o usuário tenha clareza das
limitações desses últimos. Especialmente no que diz respeito à sensibilidade, resolução
espectral e resolução espacial, o uso de equipamentos portáteis encontra limitações
significativas. Além disso, particularmente, esses equipamentos devem ser empregados
somente nos casos em que não se deseja, ou não se possa, deslocar a obra para um
laboratório ou retirar amostra da mesma, visto que a eficiência dos detectores é bem menor
que a de equipamentos de bancada e pode muitas vezes não identificar materiais pictóricos
que poderiam ser identificados nesses últimos equipamentos.
Por fim, de modo a melhor discutir o emprego da Microscopia Raman, e da
espectroscopia Raman em geral, como qualquer outra técnica de caracterização esta também
tem suas limitações. Problemas principalmente com a presença de materiais luminescentes na
amostra podem impedir a identificação de pigmentos, no entanto, o emprego de radiações
incidentes de maior comprimento de onda, ou seja, mais próximas do infravermelho, com
menor energia, pode eliminar essa interferência. Além disso, o emprego de metodologias
invasivas, como extração in-situ ou uso de SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy),
também pode contornar esses problemas. Embora não seja uma limitação, como muitos
acreditam ser, cuidados como a potência da radiação incidente na amostra também deve estar
constantemente presente, de modo que não ocorra degradação térmica da região analisada.

Conclusões
Os exemplos aqui reportados evidenciam a importância da abordagem interdisciplinar
na investigação do patrimônio histórico, artístico e cultural, mostrando a importância da
microscopia Raman, inclusive na proposição de estratégias de mitigação do decaimento desses
bens.
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MESA 2 - Fotografia, cultura material e patrimônio imaterial.
Coordenadores (as): Profa. Francisca Ferreira Michelon; Profa. Paula Garcia Lima;
Profa. Carolina Etchevarry.
Os estudos sobre os registros fotográficos dentro de uma perspectiva dos regimes
visuais têm ocorrido com frequência dentro de várias áreas do conhecimento, apresentando
objetos que se constroem em distintas temporalidades e espacialidades. Assim, a mesma fonte
tratada por disciplinas diferentes pode contribuir no desenho de um objeto de investigação
que se inscreve simultaneamente no âmbito da cultura material ou como instrumento de
visualização e verificação do imaterial. Assim posto, faz-se luz sobre uma circunstância
recorrente para a qual muitos pesquisadores têm dedicado atenção: a consideração de ser a
fotografia o resultado das tecnologias de representação assim como o registro dos
acontecimentos, em especial aqueles acontecimentos que se esgotam na sua própria
ocorrência. As dimensões simbólicas e práticas inerentes à produção e leitura dos registros
fotográficos podem ser problematizadas tanto na sua relação como no episódio de sua
existência em momentos e para leitores diversos, evidenciando, assim, o caldoso arranjo em
que produção e consumo de imagens aparece para o pesquisador. Os estudiosos da fotografia
recorrem na lembrança de que esse meio é um instrumento inventado, assim como uma
invenção da ciência e da técnica para evitar que a subjetividade inerente ao processo da sua
existência e uso invertase em assertiva de objetividade. Não jaz, mesmo assim, findado, o
discurso do realismo, que, bastando o descuido, retorna eivado do desejo de objetividade. De
tal modo entendida, a fotografia pode ser tratada como um produto da cultura material, cujos
fins e usos inscrevem-se historicamente e se desse modo pensada, oferece assunto para que
se discuta a complexidade sobre sua relação com o imaterial, aqui entendido como aquilo que
é mais transitório do que intangível. Pretende-se, nesse simpósio, reunir trabalhos que
apresentem relatos e reflexões sobre os usos da fotografia nos inventários do patrimônio
imaterial, nas pesquisas sobre manifestações passíveis de patrimonialização, como registro,
como fonte, como instrumento para a apreensão do intangível ou, ainda, como documento
para a verificação de aspectos das manifestações do imaterial. Aguardam-se trabalhos que
ofereçam exemplos de metodologias de uso de fotografia em processos e discursos de
patrimonialização e, ainda, exemplos que descortinem as tramas inclusas nos procedimentos
de registro documental das manifestações que se apresentam como patrimônios imateriais.
Por fim, são bem vindos os trabalhos que objetivem adensar a discussão teórica sobre a
fotografia como suporte de memória ou para a memória.
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As representações fotográficas de São Leopoldo e Taquara na obra “O
Rio Grande do Sul” de Alfredo R. da Costa
Alex Juarez Müller85
Resumo
Esse estudo pretende analisar as fotografias das cidades de São Leopoldo e Taquara a partir da
obra “O Rio Grande do Sul (completo estudo sobre o Estado)”, organizada e editada por Alfredo
Rodrigues da Costa, durante o período da Primeira República. O objetivo do estudo é analisar as
representações fotográficas do Vale dos Sinos na Primeira República, por meio do álbum O Rio Grande
do Sul, para compreender como esse espaço foi constituído visualmente no Centenário da
Independência. A escolha do Vale dos Sinos justifica-se por a região ser uma área de grande importância
na produção agrícola e comercial do Rio Grande do Sul durante o período. O método de análise das
imagens constituiu-se no cruzamento de fontes diversificadas além das fotografias. Os resultados
preliminares identificam que a obra tinha por finalidade realizar propaganda positiva do Estado do Rio
Grande do Sul no Centenário da Independência por meio do enaltecimento das particularidades
regionais.
Palavras-chave: Vale dos Sinos, representação, fotografia, imprensa, cidade.

Introdução
Esse estudo pretende analisar as fotografias das cidades de São Leopoldo e Taquara a
partir da obra O Rio Grande do Sul (completo estudo sobre o Estado), organizada e editada por
Alfredo Rodrigues da Costa, durante o período da Primeira República.86
A pesquisa justifica-se pelo fato da obra ter como objetivo a realização de um
compêndio econômico, político e cultural dos municípios do Rio Grande do Sul para o
Centenário da Independência (1922). A escolha do Vale dos Sinos justifica-se por a região ser
uma área de grande importância na produção agrícola e comercial do Rio Grande do Sul
durante o período.
O objetivo do estudo é analisar as representações fotográficas do Vale dos Sinos na
Primeira República por meio do álbum O Rio Grande do Sul para compreender como esse
espaço foi constituído visualmente.
A obra de Alfredo Rodrigues da Costa foi realizada em conformidade com o
governador Antônio Augusto Borges de Medeiros. O autor menciona que os dois volumes que
compõem os escritos são de valor histórico, descritivo e ilustrado e como o próprio título
menciona um “completo estudo sobre o Estado”. Essa breve análise identifica, conforme
Jacques Le Goff, que os documentos para os positivistas eram considerados fatos históricos,
provas históricas verdadeiras, inquestionáveis. (LE GOFF, 2003) Assim, a obra caracteriza o
aspecto de veracidade e unidade do Rio Grande do Sul a partir da junção das regionalidades
que cada município representa.
De acordo com Pierre Bourdieu “as representações são enunciados performativos que
pretendem que aconteça aquilo que enunciam” (BOURDIEU, 1989, p.118), assim as fotografias
do álbum tem por objetivo ilustrar e afirmar a “verdade” que o texto (re)apresenta.
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138
86

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

As fotografias oficiais da Primeira República impõem uma visão de mundo social de
diferentes regiões que não representa a realidade. Deste modo, ocorre através da fotografia o
poder performativo do discurso regionalista que impõe como legitimo uma determinada
fronteira, uma visão única de identidade e unidade e a oficialização através das manifestações
ocorrendo a institucionalização de elementos regionais como sendo verdadeiros. (BOURDIEU,
2009, p.116-117)
Maria de Lourdes Eleutério menciona que as fotografias nas revistas do período da
Primeira República eram de fundamental importância, visto que “*...+ os ilustrados foram
fundamentais no quadro de uma população com alto índice de analfabetismo, para a qual
imagens comunicavam mais que texto.” (ELEUTÉRIO, 2008, p.91). Já Ilka Stern Coben discute
que os efeitos da Primeira Guerra Mundial modificaram o foco da imprensa, tornando as
edições mais voltadas para questões políticas e de formação da nacionalidade, principalmente
com as proximidades do centenário da Independência. (COBEN, 2008, p. 108)
O método de análise das imagens constituiu-se no cruzamento de fontes
diversificadas, visto que além das fotografias “*...+ devem ser localizadas outras fontes que
possam transmitir informações acerca dos assuntos que foram objetos de registro em dado
momento histórico *...+”. (KOSSOY, 2001, p.64)
Os resultados preliminares identificam que a obra tinha por finalidade enaltecer os
líderes do Partido Republicano Rio-grandense (PRR) e colocar o poder público como grande
promotor do progresso. Isso identifica a imprensa político-partidária, que conforme Francisco
Rüdger, “os partidos encarregavam-se de montar suas próprias empresas e lançar periódicos
pelos quais assumiam inteira responsabilidade.” (RÜDGER, 2003, p.35). “A manutenção dos
periódicos não constituía um problema financeiro, mas um problema político. O lançamento
dos jornais não visava ao lucro mercantil, mas à doutrinação da opinião pública” (RÜDGER,
2003, p.39).
O álbum O Rio Grande do Sul não se tratava de um periódico, entretanto foi elaborado
com intuito político-partidário. Assim, as imagens fotográficas expostas seguem um padrão de
exposição, por exemplo, representação de líderes políticos, principais casas comerciais e a
ideia de progresso urbano.
Dessa forma, as imagens das cidades do Vale dos Sinos, na obra O Rio Grande do Sul,
representam uma área colonial produtiva e próspera ao contrário da realidade que
apresentava cidades acanhadas distantes de serem grandes áreas urbanas.
O estudo segue primeiro abordando o álbum no contexto do Centenário da
Independência e segundo a análise das imagens fotográficas contidas na obra.

O álbum O Rio Grande do Sul e o Centenário da Independência
O álbum O Rio Grande do Sul encaixa-se num panorama da história do Brasil às
vésperas das comemorações do Centenário da Independência (1922). Esses preparativos
compreendiam exposições, álbuns, museus, eventos esportivos, etc.
Literalmente, buscava-se (re)criar a história do Brasil por meio de elementos que
lembrassem os “heróis” da nação, principalmente que pudessem fundamentar o Estado
Republicano. Também se buscava a unidade nacional, procurava-se um país não somente por
vias territoriais, mas também por identidade, conforme aponta Marly Silva da Motta
O início da década de 1920 foi fértil em balanços e avaliações dos cem anos da nação
independente. O grande anseio, diria mesmo a obstinação que animava a intelectualidade
nesse momento era conhecer o país, na mesma medida em que crescia a percepção de que se
o Brasil tinha território, não se constituíra ainda como nação. Frente ao desafio do momento
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histórico - a comemoração do Centenário da Independência - formou-se a geração intelectual
dos 20, comprometida com a tarefa de criar a nação, forjar a identidade nacional e construir o
Brasil moderno. (MOTTA, 1992, p.18)

Assim, foi elaborado o álbum O Rio Grande do Sul, com intuito de abranger os
municípios do Estado apontando seus aspectos históricos. A obra foi dividida em dois volumes:
o volume I abrange os municípios de colonização europeia (centro-norte do RS) e o volume II
aborda os municípios de economia agropastoril de ocupação lusa (centro-sul).
A divisão dos volumes identifica como o governo do Rio Grande do Sul queria mostrar
o Estado, dando ênfase para os municípios de imigração alemã e italiana (Volume I) devido ao
próspero desenvolvimento que se sucedia nessas áreas e, também, por uma questão herdada
do Império e continuada pela República, de branquear a população para tornar o país mais
civilizado (diga-se europeizar).
Nos dois volumes o foco é a modernidade, dando ênfase para a área urbana. O grande
destaque do álbum é a fotografia, assim, os municípios são expostos através das imagens que
tem por função dar veracidade para o texto que se lê, principalmente por ser uma República
pautada nas ideias comtianas, aonde Ulpiano Bezerra de Menses, citando sobre os registros
visuais, diz que “a premissa deste interesse tinha um conteúdo marcadamente positivista: a
observação rigorosa e neutra, evitando contaminar o objeto observado com as idiossincrasias
de seu observador, era o caminho para o conhecimento”. (BEZERRA, 2003, p.16)
O meio circulante do álbum, provavelmente, remetia-se às instituições públicas
(escolas, bibliotecas, intendências, etc) e o público em geral interessado. Não se encontrou,
até o momento, informações desse álbum em relação a sua circulação no contexto brasileiro,
por isso que o álbum dá a entender, também, que ele tinha mais a finalidade de afirmar as
questões regionais.
O álbum aponta um forte apelo ao regionalismo, visto que a obra abrange a Revolução
Farroupilha, os principais membros do Partido Republicano Rio-grandense (PRR) e os diversos
aspectos locais dos municípios que convergiam com os interesses da elite predominante. Esses
aspectos conferem de acordo com Gerson Ledezma Meneses:
Os acontecimentos em torno da comemoração do I Centenário da Independência no
Rio Grande do Sul não se apresentaram de forma tão diferente. Ali as elites, ligadas ao Rio
Grande do Sul na comemoração do primeiro centenário da Independência, aproveitaram a
festa para refazer a história da Revolução Farroupilha, fato que as havia identificado ao longo
do século XIX como região separatista. Aproveitaram a festa do Centenário para identificar-se
como lusos e não mais como platinos, ligados a essa região; tentaram passar uma imagem de
estado que queria comungar com a República. (MENESES, 2008, p.257).
Apontar as forças locais demonstra que as lutas pela identidade regional são “casos
particulares das lutas das classificações, lutas pelo monopólio de fazer ver e fazer crer, de dar a
conhecer e de fazer reconhecer, de impor a definição legítima das divisões do mundo social,
fazer e desfazer os grupos.” (BOURDIEU, 1989, p.113)
Um dos problemas discutido por Dení Bajaras, sobre o regionalismo, é que ele acaba
sendo uma deformação da perspectiva histórica e acaba dando predomínio de certos
interesses. (BARAJAS, 2009) No caso em questão, os interesses predominantes do PRR, de
construir uma sociedade pautada na modernidade, prevalecem.
Outro destaque que faz com que esse tipo de impresso seja utilizado no contexto é a
afirmação do próprio regionalismo e até mesmo uma incipiente ideia de nacionalidade. Dessa
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forma, a produção do álbum teria o interesse de forjar a nação, algo muito comum, pois de
acordo com Benedict Anderson,
*…+ la convergencia del capitalismo y la tecnología impresa en la fatal diversidad del
capitalismo y la tecnología impresa en la fatal diversidad del lenguaje humano hizo posible una
nueva forma de comunidad imaginada, que en su morfología básica el escenario para la nación
moderna (ANDERSON, 1993, p.75).
A comunidade imaginada, que Anderson (1993) discute, é justamente a ideia de forjar
o Estado Nacional através do Centenário da Independência fazendo uso da imprensa.
Em relação ao elaborador da Obra, Alfredo R. da Costa, não se tem informações
precisas, entretanto sabe-se, até o momento, que o mesmo teria trabalhado nas oficinas
gráficas do Jornal A Federação. Também foi possível identificar, através dos dois volumes, que
ele teria levado oito anos na elaboração do álbum, e que o próprio governador Antônio
Augusto Borges de Medeiros teria solicitado e patrocinado o trabalho. O álbum também
destaca que as fontes utilizadas (fotografias, dados históricos e estatísticos) foram coletadas
pelo próprio idealizador, além de mencionar na contracapa que a obra foi registrada na Junta
Comercial de Porto Alegre e no Rio de Janeiro já no ano de 1916.
A seguir trataremos das imagens fotográficas extraídas da obra, abordando os
municípios de São Leopoldo e Taquara.

São Leopoldo e Taquara no álbum O Rio Grande do Sul
A importância da região do Vale dos Sinos87 para o Rio Grande do Sul, e até mesmo
para o Brasil, encontra-se por ser esse espaço uma espécie de “plano piloto” do país por
tratar-se de uma área pioneira na imigração por meio de braços livres.
Os antecedentes da imigração alemã (1824), no Vale dos Sinos, demonstram uma área
constituída por grandes fazendas que posteriormente foram sendo convertidas em lotes
coloniais. Primeiro São Leopoldo, patenteada pelo governo imperial a partir da extinta Feitoria
do Linho Cânhamo; segundo Taquara (1846), por meio da iniciativa privada na antiga fazenda
do Mundo Novo. 88
São Leopoldo e Taquara eram núcleos urbanos centrais do Vale dos Sinos, uma vez que
canalizavam todas as questões políticas, econômicas e culturais por todo o período
republicano, como veremos a seguir, a partir de exemplos extraídos do álbum O Rio Grande do
Sul.

87

A região do Vale do Rio dos Sinos está localizada na encosta da Serra Geral do Rio Grande do Sul na
porção nordeste, formada por 32 municípios, ocupando uma área de 3.800km². (COMITESINOS, 2009)
88
FERNANDES, Dóris Rejane. O povoamento pioneiro das terras do Mundo Novo. In: BARROSO, Vera &
SOBRINHO, Paulo. Raízes de Taquara. São Leopoldo: EST, 2008. Vol. 1.
FERNANDES, Dóris Rejane. Tristão Monteiro e o projeto colonizador do Mundo Novo. In: BARROSO, Vera
& SOBRINHO, Paulo. Raízes de Taquara. São Leopoldo: EST, 2008A. Vol. 1.
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O intendente, a intendência e a força policial.

Imagem 01 - Coronel Diniz Martins Rangel e Intendência de Taquara. Intendente
Mansueto Bernardi e Intendência de São Leopoldo. Fotógrafo: desconhecido. Fonte: O Rio
Grande do Sul. Acervo: Museu Histórico Municipal Adelmo Trott.
O intendente, o prédio da intendência e a força policial eram elementos indissociáveis
na República Velha. As imagens passam a ideia de legitimação, pois de acordo com Hebe
Mattos, o prédio da intendência era o símbolo máximo da administração junto com a força do
coronelismo, um poder mantido pelas alianças dos estados com os poderes locais. (MATTOS
2012). Essa aliança está representada nas imagens dos líderes locais, visto que o intendente de
Taquara ficou no cargo por vinte anos e o intendente de São Leopoldo foi secretário do
governo republicano antes e depois de ser conduzido ao cargo municipal.
A imagem também apresenta o poder de polícia, que está representado na frente da
intendência. Conforme Loiva Otero Félix, o pode policial representava a força do Estado na
ordem e, acima de tudo, na coerção dos adversários políticos. As forças policiais estavam sob o
controle do Presidente do Estado, uma maneira de controlar os poderes locais. (FÉLIX, 1987)
O prédio da intendência também caracterizava a modernidade e a eficiência dos
serviços públicos, além de fazer alusão da inclusão das cidades, que não eram capitais, no
processo de reformas urbanas desencadeado. Também sempre dá ideia de monumentalidade,
grandeza, igualmente o ocorrido em Porto Alegre:
Os prédios estaduais, como o Palácio Piratini, a Biblioteca Pública e o Arquivo do
Estado todos situados nas imediações da Praça Marechal Deodoro, também procuravam dar
visibilidade à nova concepção técnico-científica de administrar baseada na ideologia positivista
adaptada por Júlio de Castilhos. (MONTEIRO, 2007, p.242)
A concepção administrativa que Monteiro (2007) cita pode ser observado em diversos
momentos da administração republicana, como a seguir.

Eficiência dos serviços públicos

Imagem 02 - Taquara: Funcionários da intendência e do foro. São Leopoldo:
funcionários públicos do foro e da intendência. Fotógrafo: desconhecido. Fonte: O Rio Grande
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do Sul. Acervo: Museu Histórico Municipal Adelmo Trott.

No governo republicano o Estado era o promotor da Ordem e do Progresso, pois
conforme aponta João Ribeiro Jr., o pensamento positivista de “*...+ Augusto Comte preconiza
o emprego de novos métodos no exame científico dos problemas sociais, substituindo as
intepretações metafísicas e estabelecendo a autoridade e a ordem pública *...+” (RIBEIRO,
1986, p. 15) Assim, além do controle político realizado pela mão do Presidente do Estado,
deveria existir a ordem pública que passava pelas mãos do serviço público.
Conforme Anthony Smith, a ideia era caracterizar a burocracia necessária para a
formação do Estado e construção do processo de lealdade nacional, como também formar
uma rede administrativa e econômica padronizada para integrar o território, que ocorria por
meio da infraestrutura oferecida para interligação das diferentes regiões (EX: ferrovias, serviço
postal, telefone, etc.) (SMITH, 1997).
Uma das características que iniciam o processo de formação das nações é o uso
constante do nacionalismo institucionalizado, que buscava homogeneizar a sociedade,
absorvendo etnias minoritárias por meio de elementos como, por exemplo, a educação
padronizada e instituições influentes. (SMITH, 1997).
Nessas imagens, o poder público é representado pela intendência, que era a força
executiva, e pelo foro, que era o poder de justiça.
A seguir, como a elite comercial enquadra-se dentro desse processo de formação do
Estado controlador.

Elite comercial

Imagem 03 – Taquara: Clube do
Comércio. São Leopoldo: escritório da firma
Carlos Momberger & CIA. Fotógrafo:
desconhecido. Fonte: O Rio Grande do Sul.
Acervo: Museu Histórico Municipal Adelmo
Trott.

O Estado republicano era autoritário, entretanto existiam maneiras de galgar o
progresso econômico privado, visto que a política castilhista, e depois borgista, dava grande
ênfase para os empreendedores das áreas de imigração, principalmente àqueles que fossem
cooptados pelo poder republicano.
O Estado fazia uso dessa artimanha como forma de autopromoção, pois se o comércio
e a indústria iam bem era porque o Estado estava dando as condições de crescimento.
As imagens fotográficas dos comerciantes denotam a ideia de prosperidade,
principalmente de progresso vitorioso empreendido pela imigração.
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Outra característica que as imagens apresentam é o elemento de mostrar que antes da
imigração ocorria o atraso, a imoralidade, a impossibilidade de alcançar o desenvolvimento.
Essa visão fica clara no texto do periódico, aonde é apontado que a população local era de
predominância germânica e os demais eram os nacionais. Esses nacionais eram na verdade exescravos, caboclos, índios, demais indivíduos que não estavam integrados no processo de
modernização ou que foram excluídos por ele.
A exclusão de determinadas etnias nas imagens fotográficas caracteriza a
homogeneização, visto que “como houve uma cultura standard, ocorreu uma padronização
das culturas das minorias, enquanto a dominante se tornou cada vez mais híbrida, através de
novos elementos das demais culturas” (CORREA, 2006, p.264). Ou seja, Corrêa (2006) aponta
que, por mais que a imagem romantizada do imigrante fosse colocada sobre todas as demais
culturas, ocorria o multiculturalismo intenso.

Produção agrícola

Imagem 04: Zona Rural de São Leopoldo (Morro Ferrabraz). Zona Rural de Taquara
(Localidade de Figuera e Lageadinho). Fotógrafo: desconhecido. Fonte: O Rio Grande do Sul.
Acervo: Museu Histórico Municipal Adelmo Trott.

As imagens das áreas agrícolas representam o objetivo final da imigração, que era o
aumento da produção de alimentos básicos. Assim, a zona rural é apresentada como grande
sucesso e o colono como desbravador.
A consolidação da região como abastecedora da capital ocorreu com a imigração
alemã a partir de 1824, uma ideia colocada em prática pelos teóricos da época que viam na
colonização com estrangeiros a salvação para agropecuária. Segundo José Augusto Pádua, os
críticos ambientalistas do século XIX defendiam que para modernizar os meios produtivos
agrícolas e lutar contra a grande propriedade a saída era atrais europeus que viessem
trabalhar na indústria e na lavoura de forma diferenciada das técnicas rudimentares
empregadas no Brasil. (PÁDUA, 2004)
Coincidência, ou não, os imigrantes intensificaram a produção de bens primários e a
formação de uma média indústria de bens não duráveis (alimentos, bebidas, beneficiamento
de couro, etc.) que floresceu na Primeira República consolidando os núcleos urbanos próximos
a capital como abastecedores do mercado interno.
Ademais, a lavoura era o lugar do atraso para a modernidade, conciliar o rural e o
urbano era inconcebível para o Brasil moderno. A lavoura era lembrada apenas como sinônimo
de produção farta, no mais era lugar de iletrados, um espaço de violência e de pessoas
fugitivas da lei. Elias Thomé Saliba cita que “*...+ de qualquer forma, a modernidade passava
longe do Brasil rural, incapaz de promover qualquer mudança na longa história de confronto e
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aniquilamento que caracterizava a relação entre o homem e natureza.” (SALIBA, 2012, p.259).
O que Saliba menciona pode ser averiguado a seguir.

Progresso urbano/modernidade

Imagem 05 - São Leopoldo: Rua Independência e posto de saúde. Taquara: Rua
Tristão Monteiro e Rua Júlio de Castilhos. Fotógrafo: desconhecido. Fonte: O Rio Grande do
Sul. Acervo: Museu Histórico Municipal Adelmo Trott.

Em contraste com a zona rural, buscava-se apresentar a área urbana dentro dos
padrões da modernidade, algo muito complicado numa região que vivia economicamente da
agropecuária. Mesmo assim os códigos de posturas, de ambas as cidades, foram doutrinando
os espaços citadinos através da obrigação da construção de calçadas, proibição do escoamento
de água direto no passeio público, muramento de terrenos baldios, mínimo de tamanho
estabelecido para construção de uma residência no centro da cidade, proibição de tráfego de
animais em alguns pontos, recolhimento do esgoto, tratamento de água, eletrificação das
principais ruas, etc.
Esse evento, denominado de modernidade, de acordo com Lilia Schwarcz, “estava em
curso um processo inédito, que implicava acelerada transformação do espaço urbano e sua
eleição como novo lócus das representações, a despeito dessa modernização não alcançar de
modo homogêneo todo o país.” (SCHWARCZ, 2012, p. 22)
Esse panorama assemelha-se a Porto Alegre, cita Charles Monteiro que após 1913 as
residências de madeira foram proibidas no centro da cidade e a população pobre
gradativamente sendo expulsa. (MONTEIRO, 2007) Além disso, o pensamento era que “ as
reformas atendiam à nova concepção burguesa de cidade, pela qual o centro deveria ser o
lugar da conduta civilizada *...+” (MONTEIRO, 2007, p.237)
As imagens fotográficas apresentam as duas principais vias cidade (Taquara: Rua Júlio
de Castilhos e São Leopoldo: Rua Independência), que eram as mais fotografadas, afinal de
contas eram as que estavam em melhores condições de enquadra-se nos preceitos da
modernidade. As nomeações dos espaços públicos também mostram a intenção da República
de (re)nomear os lugares para poder criar memórias republicanas.
O texto que compõem a fotografia representa a ideia de interligação com o ideal
nacional. Ainda apresenta elementos da modernidade, como a presença da eletricidade, a
diversidade das casas comerciais, dos atrativos culturais, como os cinemas, o acesso fácil pela
ferrovia e o serviço postal como forma de comunicação com o mundo, todos os mecanismos
que fazem o elo das regionalidades e que juntos formam a ideia de nação. Também identifica a
administração pública promotora desse desenvolvimento no momento que menciona o “zelo
administrativo”.
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Considerações finais
Os resultados preliminares identificam que a obra tinha por finalidade enaltecer os
líderes do Partido Republicano Rio-grandense (PRR) e colocar o poder público como grande
promotor do progresso.
As imagens não apresentam o clima de tensão que a República Velha vivia dentro do
Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul, onde realizar a oposição ao governo republicano
era extremamente complicado.
O uso do álbum, além de forjar uma história republicana regional, tinha o objetivo de
dar a ideia de unidade, como se todos os municípios estivessem engajados no processo de
modernidade acima das diferenças, uma espécie de comunidade imaginada.
Além disso, a obra faz uma seleção de tipos humanos, dando prioridade para a
imigração, sendo essa responsável pela força econômica do Estado. Os ex-escravos, índios,
caboclos ou qualquer tipo humano que não estivesse em conformidade com a modernidade
não era lembrado.
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O cotidiano e o urbano: um estudo sobre a Belle Époque do Rio Grande
através do álbum de família do Sr. Jorge Ruffier
Andrea Maio Ortigara89

Resumo: O presente estudo busca estabelecer relações entre a produção do espaço urbano e o
cotidiano no município do Rio Grande, em uma fase da modernidade que compreendeu o início do
século XX. Assim, analisamos a presença da cultura francesa no Rio Grande, e a tendência do município
à assimilação de hábitos dessa cultura, identificados na urbanização e no cotidiano dos sujeitos. Para
tanto, faremos uso do álbum de família e do diário pessoal do Sr. Jorge Ruffier para investigar como
ocorria o cotidiano no espaço urbano do município no período Belle Époque.
Palavras-chave: cotidiano, urbano, Belle Époque, álbum de família, Rio Grande.

O cotidiano e o urbano na Belle Époque do Rio Grande
O presente artigo busca estabelecer relações entre a produção do espaço urbano e o
cotidiano no município do Rio Grande, em uma fase da modernidade que compreendeu o
início do século XX. Para tanto, analisamos a presença da cultura francesa no Rio Grande e, a
tendência do município à assimilação de hábitos dessa cultura, identificados na urbanização e
no cotidiano dos sujeitos. Esse panorama revela a cidade como um lugar privilegiado para o
fenômeno das formas comportamentais, resultado de uma construção cultural na qual as suas
transformações são apreendidas como um estado de espírito, conhecido por Belle Époque.
Com o objetivo de estabelecer relações entre a produção do espaço urbano e o
cotidiano no Rio Grande de início do século XX , analisamos o acervo fotográfico reunido no
álbum de família do Sr. Jorge Ruffier, bem como os escritos do diário com vistas à refletir
acerca da crítica da vida cotidiana. Nesse sentido, nosso procedimento metodológico, parte de
realidades concretas, de seres humanos reais, de experiências cotidianas e as tornamos
essência das reflexões teóricas. A abordagem do cotidiano busca alargar as possibilidades de
compreensão deste modo de vida, de seus sentidos e de suas significações enquanto
experiência social vivida por um determinado grupo de sujeitos – os cidadãos que residiam no
Rio Grande do período no início do século XX.
Para abordar o cotidiano e o urbano, adotamos como referência a obra de Henri
Lefèbvre. Conforme o autor, o cotidiano tem uma significação política relevante, é o centro do
modo de vida da sociedade moderna, e constitui a cotidianidade. Entre fatos aparentemente
insignificantes, a cotidianidade possui algo de essencial, ou seja, ela ordena os fatos da vida,
permitindo conhecer a sociedade.
Conforme Lefèbvre, ao abordar o cotidiano, caracteriza-se a sociedade em que
vivemos, que gera a cotidianidade e a modernidade. Trata-se de definir a sociedade, suas
transformações e perspectivas, apreendendo entre fatos aparentemente insignificantes aquilo
que é essencial. Nesse sentido, a cotidianidade é um conceito, que conduz ao conhecimento
sobre a sociedade (2001).
Lefèbvre ao descrever a cotidianidade moderna afirma que o
[...] cotidiano torna-se objeto de todos os cuidados: domínio da organização, espaçotempo da auto-regulação voluntária e planificada. Bem cuidado, ele tende a constituir um
sistema com um bloqueio próprio (produção-consumo-produção). Ao se delinear as
necessidades, procura-se prevê-las; encurrrala-se o desejo. [...] Neste sentido, a cotidianidade
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seria o principal produto da sociedade burocrática de consumo dirigido, assim como a sua
moldura, a modernidade. [...] mas se o círculo não consegue fechar-se é porque alguma coisa
de irredutível se opõe (1991, p. 82).
Sendo assim, a cotidianidade da sociedade riograndina na Belle Époque é o nosso
principal objeto de reflexão, representado nas diferentes formas dos sujeitos se ajustarem ao
espaço urbano, e nos diferentes modos de organizarem o cotidiano, através de suas práticas
identificadas nas dimensões da família, do lazer e do trabalho. A crítica da vida cotidiana busca
ampliar as possibilidades de apropriação do cotidiano, bem como de seus sentidos e
significações como experiência social. Por conseguinte, refletir sobre o cotidiano implica
explorá-lo por meio das dimensões que o constituem.
A esse respeito, Lefèbvre identifica na família, no lazer e no trabalho, as três
dimensões da cotidianidade que, numa relação dialética, formam uma unidade, ou seja, uma
totalidade que deve ser apreendida. Ademais, a pesquisa se utiliza do conceito de cotidiano
em Lefèbvre, ao configurá-lo como espaço social e lugar da experiência do jogo – trama que
envolve as pessoas que atuam no cotidiano –, e envolver as disposições cotidianas corporais e
cognitivas na prática social.
Refletir o cotidiano em suas três dimensões é entendê-lo como uma esfera da vida
social plena de conflitos. O pensamento de que a realização humana e a integração social
ocorrem através do trabalho é contraposto ao contexto concreto do modo de vida moderno
em que projetos, aspirações e desejos dos sujeitos envolvem essas dimensões. Assim, o social
como princípio da existência humana se concretiza, também, no lazer e na vida familiar.
O urbano é um fenômeno que se impõe em escala mundial a partir do duplo processo
de implosão-explosão das cidades, portanto, é ao mesmo tempo um conceito, uma temática e,
devido as possibilidades de articulação teórica e prática, também é uma problemática. E, como
tal será abordado na presente pesquisa.
Convêm esclarecer que, o contexto deste estudo está relacionado com a minha
descendência francesa, motivo pelo qual desde a infância convivi com narrativas sobre a
cotidianidade da Belle Époque riograndina, através da atividade profissional do meu bisavô
paterno, Sr. Jorge Ruffier, na Cie. Française Du Port do Rio Grande e, ainda, as leituras que
realizei do diário escrito por ele, onde o mesmo descrevia acontecimentos familiares e
processos sociais ocorridos no Rio Grande no início do século XX, acrescido do álbum de
família que reúne um acervo fotográfico e desenhos.
O Sr. Jorge Ruffier, era filho de mãe belga e pai francês, nasceu no Rio de Janeiro no
ano de 1885. Foi registrado no consulado francês daquela cidade – fato que lhe concedeu o
status de cidadão francês –, e antes de completar um ano de idade mudou-se com os pais,
indo morar em Bruxelas, na Bélgica. Aos cinco anos, a família Ruffier mudou-se novamente,
tendo ido morar nos arredores de Paris. Quando completou sete anos, seus pais o colocaram
em um internato na cidade de Malone, na Bélgica.
Com quinze anos, ainda na Bélgica, mas desta vez em Bruxelas, seu pai o matriculou
em uma escola municipal, onde adquiriu as noções necessárias para desempenhar a profissão
de mecânico-eletricista, profissão esta que futuramente o trouxe para o Rio Grande. Em maio
de 1903, embarcou em uma viagem de mudança para o Brasil, juntamente com sua mãe e
seus irmãos. No Rio de Janeiro desempenhou diversos ofícios, até que em 1910 fora
contratado para prestar serviços à Cie. Française Du Port do Rio Grande. Conforme relatou,
[...] a Compagnie Française du port do Rio Grande, concessionária da construção dos
molhes e porto desta cidade, precisou de energia elétrica para a construção, embora, estivesse
incluída nas usas instalações uma usina termoelétrica para fornecimento de energia ao porto
em funcionamento. Existia no Rio Grande uma pequena usina elétrica instalada pela firma
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Fernando Martins, sem grandes possibilidades de capitais para aumento de sua potência, mas
possuidores de uma concessão para fornecimento exclusivo dentro da cidade. Para resolver o
assunto a Compagnie resolveu encampar a firma F. Martins, assumindo os compromissos que
a mesma tinha para com a municipalidade de instalar os bondes elétricos dentro da cidade no
prazo máximo de dois anos a partir da assinatura do contrato da concessão, que datava de 8
de dezembro de 1908. O prazo fatal para tornar caduco o tal contrato era, pois, 8 de dezembro
de 1910. Como a Compagnie Française arcava com muitos outros problemas mais importantes
do que a eletrificação dos bondes muares, ela aceitou prazerosamente o oferecimento do Sr.
Byington, de tomar a si essa tarefa, o que significava para Westinghouse a venda de todo o
material necessário. Achando, provavelmente, que eu possuía os conhecimentos necessários,
além de falar francês o Sr. Byington propôs ao Sr. Delpit, então Diretor da Cie. Française, a
minha nomeação como Superintendente da Seção de Eletricidade da Cie. (...) E assim foi que,
no dia 10 de novembro de 1910, recebi uma proposta da Cie. (...), oferecendo-me o lugar de
engenheiro eletricista, encarregado da instalação e conservação da luz e bondes elétricos pelo
ordenado de 750$000 mensais, com indenização de moradia e viagem pagas, com a condição
de embarcar o quanto antes. (...) Nessas condições achei vantajosa a proposta e respondi
afirmativamente, em 12 de Novembro, embarcando no dia 19 num vapor Ita da Companhia
Costeira que chegou no Rio Grande pelo dia 23. Não podendo decentemente assumir o posto
de “engenheiro chefe da seção de eletricidade da Compagnie Fraçaise”, sem o título de Dr.,
passei daquela data em diante a ser chamado o “doutor” Ruffier. E assim, o título e a barba
que ornava o meu queixo me deram o prestígio que talvez a minha idade, 25 anos, não me
teria dado (não paginado).
A convicção na prosperidade, no progresso material e na possibilidade dos problemas
sociais serem solucionados tecnicamente consagrou as idéias liberais que caracterizaram o
início do século XX. Os efeitos da revolução técnico-científica apontavam para uma
mundialização cultural e social por meio das tecnologias que reconfiguravam o ritmo da vida
cotidiana. Assim, por intermédio do mundo prático sensível das tecnologias, a qualidade de
vida cultural, social e econômica se elevou significativamente.
Conforme Ana Maria Daou, a Belle Époque no Brasil expressou a euforia e o triunfo da
sociedade burguesa, “*...+ no momento em que se notabilizavam as conquistas materiais e
tecnológicas, se ampliaram as redes de comercialização e foram incorporadas à dinâmica da
economia vastas áreas do globo antes isoladas” (2004, p.7). Assim, pode-se dizer que a Belle
Époque foi produto do progresso ao qual o Rio Grande vinha se submetendo. Portanto,
podemos afirmar que a cidade conquistou lugar nas transformações que ampliavam, de modo
significativo, as áreas do planeta sob a influência e o domínio das economias industriais, e das
crenças e valores a estas correspondentes.
A presença de bens de consumo industriais europeus e americanos no cotidiano de
sociedades geograficamente distanciadas dos centros de produção foi privilegiada pelos
valores tributários do credo liberal que encontravam adeptos e constituíram os alicerces da
aceitação para que as expansões européias e estadunidense encontrassem ambiente
particularmente favorável no Brasil, num momento em que se atrelavam às transformações da
dinâmica da sociedade liberal em expansão o projeto republicano – que expressou a redenção
da situação colonial e fora a implantação de um nova ordem de progresso.
O momento inicial do Período Republicano foi uma fase eufórica para os beneficiados
pelo novo regime. Durante estes anos aumentaram as exportações para as nações
combatentes na Primeira Guerra Mundial e desenvolveram-se novas indústrias para substituir
parte do que até então se importava, situação esta fortemente observada no Rio Grande.
Neste mesmo período, as relações do Brasil com a Inglaterra e a França – nações
industrializadas – se intensificaram. Esta aproximação foi fundamental para a adoção de novos
modos de vida cotidiana no Brasil. Deste modo, o padrão lusitano vigorado durante o
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colonialismo, perdia sua soberania, e as elites brasileiras, e particularmente a riograndina,
acolhiam a cultura burguesa européia para legitimar a sua superioridade social.
De acordo com o sociólogo Gilberto Freyre,
*...+ tudo que era português foi ficando “mau gosto”; tudo que era francês ou inglês ou
italiano ou alemão foi ficando “bom gosto”. Grandes cargas de panos, móveis, louças, artigos
de luxo franceses, inundaram os portos do Brasil, logo que a França pôde competir com a GrãBretanha na conquista do mercado brasileiro. O brasileiro, mal saído das sombras do sistema
patriarcal e da indústria caseira, deixou-se estontear da maneira mais completa pelos brilhos,
às vezes falsos, de tudo que era artigo de fábrica vindo da Europa (1977, p.336).
O efeito globalizante desta Revolução Científico-Tecnológica tornou-se real, e as novas
condições da economia globalizada e seus princípios de racionalidade técnica permitiram que,
no início de 1900 o Rio Grande vivenciasse um momento de modernização e o surgimento de
uma elite com pensamentos cosmopolitas. Tal fato, expressa uma transformação social que
implicou na passagem de uma sociedade ruralizada para uma sociedade mais citadina.
O crescente desenvolvimento das cidades consolidou a hierarquia das relações sociais
através da oposição entre o arcaísmo brasileiro e os valores europeus burgueses, e as
realidades associadas às transformações do estilo de vida na sociedade, constituindo espaço
para novas sociabilidades. O propósito da “europeização” era instruir ao modo e aos
comportamentos burgueses, adotando os valores individualistas oriundos do capitalismo
numa sociedade ainda dependente e pouco burguesa em relação às européias.
Conforme Freyre, nesse período houve uma incorporação de palavras de origem
estrangeira, tanto pelo efeito cultural, como pela necessidade da adoção e criação de termos e
expressões para nomear os novos recursos, artigos, situações e equipamentos oriundos das
mudanças do modo de vida. Podemos citar alguns exemplos, tais como: madame, clichê,
bombom, marrom, crayon, detalhe, pastel, bebê, puré, festival, envelope, mignon, marquise,
omelete, suíte, crèche, entre outras. (FREYRE, 1974, p. 215-216. In: SEVCENKO, 1998, p. 651).
Cumpre ressaltar que não eram apenas os objetos que preocupavam as novas burguesias, mas
o uso que estes poderiam ter dentro do cenário burguês vivido.
Esses hábitos e virtudes tornavam-se a essência da chegada da modernidade ao Brasil,
e de modo semelhante no Rio Grande, acarretada pela troca de mercadorias que, por sua vez,
repercutia sobre as modificações das estruturas de sociabilidade vivenciadas cotidianamente.
O processo de importação de estilo de vida européia trouxe uma modernidade de
característica tradicionalista, metamorfoseando esta em algo distinto das idéias originais.
Assim, a modernidade brasileira conservava a essência da nossa tradição. A europeização e o
aburguesamento da sociedade, impulsionados por idéias originadas em uma realidade social
distinta, chegavam distorcidas, tornando-se por isso singulares, uma vez que, ainda não havia
aqui nem uma urbanização clássica, nem um grupo social efetivamente burguês. Posto que, o
Brasil iniciava seu processo de urbanização e, ainda possuía resquícios do escravismo.
Mediante o exposto, perguntamo-nos: qual era o contexto social e econômico do Rio
Grande anteriormente e durante este período? O que levou os riograndinos a incorporarem ao
seu cotidiano o conforto material e as características culturais da Belle Époque brasileira?
Como o Rio Grande se inseriu na dinâmica do mercado mundial e como vivenciou o período
Belle Époque no extremo sul do país?
Para tanto, se faz necessário nos reportarmos à história do município do Rio Grande e
do Porto desta cidade. No ano de 1804, marco da instalação da alfândega, Rio Grande passou a
ser o principal lugar de escoamento dos produtos da região para outras localidades do país e
exterior. Desta forma, o município, no início dos anos 1800, passou a destacar-se como o
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maior mercado do sul do Brasil. Com as melhorias do Porto do Rio Grande, multiplicaram-se os
navios que aqui atracavam e, portanto, aumentaram as arrecadações da alfândega.
O comércio via Rio Grande era uma conseqüência do crescimento econômico, e
respondia a demanda dos novos núcleos urbanos na região sul do Estado do Rio Grande do
Sul. O porto tornou-se a essência do dinamismo, empreendedorismo e crescimento do
município. Sendo assim, Rio Grande incorporou características cosmopolitas de centros
urbanos portuários,
[...] mas improvável, tratando-se de uma cidade no extremo sul do Brasil e dos
interesses mercantilistas que moviam a colonização portuguesa no país. Essa abertura da
economia regional com acréscimos nas importações e exportações será dada pelo
enriquecimento propiciado pela produção do charque nas terras riograndenses (MARTINS,
2006, p.73).

Neste mesmo período, o Brasil havia se tornado um grande comprador de produtos
industrializados europeus, podemos destacar artigos como louças, porcelanas, cristais, vidros,
móveis, artefatos de luxo, entre outros. Por conseguinte, no Rio Grande encontravam-se
estabelecidos os grandes negociantes e seus agentes comerciais.
Um dos fatores que colaborou para a consolidação do comércio no Rio Grande foi a
conclusão das obras de dragagem do cais e de construção do Porto Velho no ano de 1823,
permitindo que navios com mais de duzentas toneladas atracassem no Rio Grande, tornando
as trocas locais mais dinâmicas. A localização do Porto Velho favorecia as atividades
comerciais, por encontrar-se próximo aos estabelecimentos deste setor da Província de São
Pedro.
No Rio Grande, no final do século XIX, a instalação dos primeiros complexos industriais
gerou a modificação da estrutura urbana no entorno das fábricas. Como conseqüência, foi
necessária a ampliação do sistema viário e do fornecimento de serviços públicos e privados.
Desta forma ocuparam-se áreas consideradas como propriedades fundiárias, e os operários
passaram a morar próximos a seus locais de trabalho.
Até o final do século XIX, a indústria no Brasil possuía características de desarticulação
e isolamento, devido, principalmente, à escassez de comunicação terrestre. Sendo assim, a
ligação entre os povoamentos ocorria via embarcações, e, sobretudo através de cidades
portuárias. Portanto, este período da economia industrial nacional foi denominado de
industrialização dispersa.
A origem do desenvolvimento industrial no Rio Grande está vinculada a instalação de
empresas do setor têxtil, que constituíram os primeiros parques fabris estabelecidos no
município. Estes faziam uso de equipamentos importados e utilizavam técnicas atualizadas,
significando um grande montante de capital fixo instalado.
A industrialização no Rio Grande foi decisiva para os processos de expansão da malha
urbana, e conseqüentemente para o progresso econômico e cultural do município. A
modernização urbana do Rio Grande não gerou mudanças significativas no traçado municipal,
preservando muitas características da expansão natural, realizada de modo anárquico e
marcada pelo ritmo de seus avanços no campo do comércio e da indústria.
As obras de saneamento básico iniciaram em 1911 e terminaram em 1920,
abrangendo todo o centro da cidade e uma parte do Bairro Cidade Nova. Em 1911, os bondes a
tração animal foram substituídos por bondes elétricos (fig. 1). Outras obras que tiveram o
propósito de facilitar a drenagem, foram a construção de três canais, na Rua Barroso, no
bulevar Major Carlos Pinto (onde localizavam-se as antigas trincheiras), e outro que fazia a
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ligação entre os dois primeiros. A respeito dos bondes elétricos, Ruffier fez o seguinte registro
em seu diário,
no dia 15 de novembro houve inauguração solene dos bondes elétricos no Rio Grande.
Na última hora faltaram as lanças de trolley (haste com pequena roda na ponta) para captar a
corrente da rede aérea. Assim mesmo, mandei um empregado sentar em cima do toldo do
carro e segurar uma taquara com um fio que encostava na linha aérea. Subi no controle e...
toquei o bonde! Toda a população estava alvoroçada. O carro saindo do galpão era o no 5. Até
a polícia estava mobilizada! Passando pela rua Mal. Deodoro tirei uma foto (fig. 2) desta rua
onde se vê o povo aglomerado para ver a grande novidade. Parece que o trecho que estava
funcionando era da Praça da Caridade até o Cemitério. Estava inaugurada a tração elétrica no
Rio Grande! (não paginado).
A obra de encanamento da Major Carlos Pinto data de 1927, e foi cuidadosa quanto às
peculiaridades arquitetônicas. Destaca-se a mureta de proteção entre a via pública e o canal –
com inspiração na arquitetura francesa (fig. 3) –, e as pontes que faziam a ligação entre a
cidade velha e a cidade nova.
Figura 1 – Bonde elétrico na Rua 24 de Maio, no Rio Grande, sem data.
Fonte: Acervo pessoal, sem data.

Figura 2 – Inauguração dos bondes elétricos no Rio Grande, no 15 de Novembro de
1911, na Rua Marechal Deodoro
Fonte: Acervo pessoal.
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Figura 3 – Família Ruffier em Asnières, na França, sem data
Fonte: Acervo pessoal.

A influência da cultura européia ocidental não-ibérica no Brasil pode ser
identificada em diferentes níveis desde 1500, portanto, o que se observa no início do século XX
não é uma introdução destes hábitos e costumes nas sociedades brasileiras mas, o triunfo
deste modo de viver. Ressalta-se que na intimidade das casas ocorria uma continuidade da
cultura tradicional luso-brasileira, nos locais públicos, percebia-se uma fantasia europeizante
inspirada em modelos culturais franco-ingleses. As populações urbanas brasileiras do início do
século XX procuravam parecer européias – fato que pode ser caracterizado como um conflito
na vida cotidiana. Assim, a cidade é o local onde melhor se realiza a padronização dos
comportamentos, portanto, é também na cidade onde serão melhor observados os
desencontros entre o pensar e o viver.
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Corroborando a afirmação anterior, citamos Bittencourt que afirma,
[...] na intimidade das casas havia uma acentuada continuidade da cultura tradicional
luso-brasileira, fora dela, impunha-se uma fantasia europeizante deslocada, alienadora,
grandemente alicerça em modelos culturais franco-ingleses. As populações urbanas das
cidades brasileiras da segunda metade do Novecentos procurava parecer o mais européias
possível. E aqui se faz importante a noção de que a cidade é, justamente, o local onde melhor
se realiza a padronização dos comportamentos (2007, p.40).

A vida cotidiana como ela era de fato vivida na sociedade burguesa,
caracterizava-se por um estado permanente de conflito com os sujeitos que a viviam. Disso
decorriam os desencontros que marcavam as diferenças entre o pensar e o viver, o conceber e
o agir. Nesse sentido, para Lefèbvre, é em Marx que temos os elos que ligam o pensamento à
ação, às idéias e à experiência do vivido (2001). Conforme Lacombe,
[...] se há contradição entre a consciência e a vida cotidiana na qual ela se forma, o
método da reflexão de Marx consistia justamente em encontrar o elo de ligação entre o que os
homens são e o que eles pensam ser, entre o que eles pensam, querem e desejam e o que eles
vivem e são de fato (2007, p. 151).

Consideramos que a perspectiva de Lefèbvre sobre o cotidiano pode ser
aproximada das experiências de vida da sociedade riograndina da Belle Époque, em sua
estrutura, modo de funcionamento e dilemas. O modo como a elite riograndina viveu o
período Belle Époque aponta para características culturais semelhantes a um contexto mais
amplo. O cotidiano privado não apresentou mudanças significativas, mas o público revelou
transformações profundas. A rua eram os cafés, os restaurantes, os teatros, os cinemas e,
também, os escritórios, as bancas de advogados, os clubes e os centros políticos.
Desse modo, se as famílias queriam progredir era imprescindível que o seu
chefe cultivasse relações sociais, e progredir era o objetivo da nova classe média, composta
por profissionais liberais. Assim, o crescimento da sociedade de consumo, a maior ênfase no
lazer e os problemas da vida familiar eram elementos tão importantes quanto os dilemas do
mundo do trabalho. Se a tecnicidade adentrava o cotidiano de modo intenso, essa não se
limitava a fábrica ou ao escritório, mas compunha a cotidianidade familiar e os lazeres.
Conseqüentemente, o cotidiano urbano passou por transformações oriundas
do processo de industrialização ao qual o Rio Grande se submetia, sendo assim, despontou a
necessidade de ajustar o espaço físico da cidade a nova realidade vigente. A população do
município cresceu e diversificou-se, multiplicaram-se as suas atividades em diferentes setores
produtivos, modificou-se o espaço urbano e foram alterados os tradicionais costumes e as
formas de pensar dos sujeitos citadinos. Para Lefèbvre, o urbano é a simultaneidade, a
reunião, é uma forma social que se afirma.
Como repercussão dos processos de urbanização e industrialização,
ampliaram-se as possibilidades de lazer e cultura, aumentando o número de teatros, cafés,
bilhares, cabarés, bibliotecas, sociedades musicais e dramáticas, clubes, jornais, dentre outros.
Os sujeitos urbanos tiveram a percepção da grandeza das mudanças vividas, embriagados pelo
que se passou a chamar de progresso. Rio Grande passou a ter diversas casas de comércio por
atacado e para vendas a varejo. As ruas, os cafés e os bairros ficaram lotados de pessoas que
prosperavam nas mais diversas atividades.
Conforme Lefèbvre, o lazer corresponde à uma necessidade real, de sonho, de
fruição criativa, de apropriação da vida, de aventura, em síntese, de realização da condição
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humana. Nesse sentido, os produtos da indústria cultural – cinema, teatro, cafés – são
legítimas expressões das necessidades cotidianas, portanto são objetos de estudo da própria
cotidianidade (1991).
As relações em sociedade potencializaram-se com a urbanização, favorecendo
o surgimento de um espírito de associação que é a base do surgimento dos clubes e das
sociedades bailantes. Nesse caso, tanto o encontro como a diversão públicos podem ser
entendidos como um prolongamento da vida e do lazer domésticos. Podemos afirmar que os
processos de industrialização e modernização do Rio Grande intensificaram esse fenômeno,
fazendo com que a convivência social fora de casa se transformasse em um hábito urbano
comum às famílias.
Por conseguinte, a sociedade riograndina, no século XIX, passou a se organizar
em associações recreativas, artísticas, culturais, esportivas, carnavalescas, classistas, políticas,
filosóficas, filantrópicas, entre outras. Haja visto que, no século XVIII, período anterior ao
surgimento dos clubes e das sociedades de baile, eram os saraus residenciais e os teatros de
pequeno porte que ofereciam espaço as reuniões sociais. Os clubes representavam espaços de
recreação e respondiam às demandas de lazer, diversão e sociabilidade dos associados e
dependentes, principalmente dos trabalhadores de baixa renda, que tinham dificuldades com
acesso aos locais de diversão frequentados pelas camadas superiores. Desse modo, os clubes
eram promotores de diversas atividades, variando de acordo com as características da
instituição e do público freqüentador, e podem ser sintetizados em: festas, bailes, saraus
musicais e literários, jantares, almoços, chás, representações dramáticas, matinées infantis,
aulas de dança e música, eventos esportivos.
Eram comuns os eventos sociais de caráter filantrópico, bem como as reuniões
políticas, pois muitas destas sociedades eram de caráter instrucionista, ou melhor, promoviam
aulas de desenho, pintura, dança, idiomas estrangeiros, alfabetização de adultos e palestras de
temas variados. Tal fato, pode ser estendido as sociedades dramáticas e musicais, que foram
fundamentalmente importantes à vida cultural do Rio Grande.
De semelhante atração popular eram os botequins e cafés, pois
desempenhavam importante papel no cotidiano social do Rio Grande, revelando-se como
espaços recorrentes de reuniões para conversas descontraídas, discussões políticas,
profissionais, culturais, entre outras. Sintonizando com a expansão das cidades, e com a
emergência de novos modos de viver, os cafés se disseminaram na Europa, a partir do século
XVIII.
Destacamos que a sintonia com a moda européia era evidente nas vestimentas
dos sujeitos que viviam este delírio europeizante (Figuras 4 e 5). Não faltavam estolas e
casacos de pele, roupas de seda, jóias, chapéus, luvas, leques, perfumes e muito “pó de arroz”.
Para os homens, roupas cintadas, casacas e sobrecasacas escuras, peitos e colarinhos de
porcelana, chapéus coco, risca nas calças, bengalas com aplicações em prata, bigodes bem
feitos, e relógios de bolso.
Figura 4. Homens da família Parmentier em 1912, no Rio Grande
Fonte: Acervo pessoal.
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Figura 5. Mulheres reunidas na casa da Srª. Bilá Duprat, década de 1910.
Fonte: Acervo pessoal.

Exibir era palavra de ordem, locus para isso não faltava, poderia ser no passeio
de coche, em casamentos e batizados, nas saídas das missas, no jóquei club, e no balneário –
que passava a compor a lista de modismo da época. Predominava o espírito da burguesia
emergente, que estava alucinada com a aristocracia européia da Belle Époque. Podemos
afirmar que a sociedade riograndina do início do século XX apresentava estreitas relações
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entre o fenômeno urbano e o cotidiano, contexto que demandou uma nova configuração do
espaço urbano do Rio Grande, e que ficou registrado através do acervo do Sr. Jorge Ruffier.
Conclusões
Este artigo buscou responder à sua questão norteadora, ou seja, analisar
relações existentes entre a produção do espaço urbano, a cultura e o cotidiano no município
do Rio Grande, no final do século XIX e início do século XX. Reiteramos que as cidades são
lugares por excelência para a vivência da Belle Époque e demonstramos que, nestas fizeram-se
necessários espaços culturais para que os benefícios do progresso – identificados nas
inovações artísticas, tecnológicas e cientificas – pudessem ser usufruídos pelos sujeitos de
posição social privilegiada. Identificamos, neste contexto, uma espécie de indissociabilidade
entre os aspectos culturais e urbanos do Rio Grande. Procuramos demonstrar esta articulação
entre o urbano, o cultural e o cotidiano, através da criação de cafés, teatros, cinemas,
confeitarias, e outros espaços de convivência das cidades.
Pelo exposto, sustentamos que a economia mundial em sua dimensão de
prosperidade, constituiu os alicerces do período que ficou conhecido como Belle Époque, a
qual somente pode ser compreendida se tomada em análise a partir das transformações e
ajustamentos no cotidiano, que redefiniram a auto-imagem das cidades e de seus habitantes.
Para tanto, buscamos pensar a cidade e o urbano como formas em interação dialética. Tal
interação decorre do fato de o urbano ser a forma da simultaneidade, da reunião, da
convergência, enquanto a cidade é a forma material (prático sensível) que viabiliza o urbano.
Por fim, mas não menos relevante, afirmamos que as imagens e os registros
escritos do Sr. Ruffier constituem valioso material de análise desta pesquisa, dada a relevância
desses documentos iconográficos e iconológicos para os estudos no campo das sociedades e a
relação entre fotografia, álbuns de família, narrativa e representação. A partir desse
pressuposto, consideramos como narrativas fotográficas as imagens concebidas no espaço
privado e público do arquivo. As fotografias são um texto imagético que evoca leitura e
entendimento, um discurso visual que revela a representação e a identidade dessa família num
determinado espaço social, devido ao seu papel documental e narrativo, congregando
informação e experiência, representação e imaginário. Pelo exposto, buscamos estabelecer um
diálogo entre a materialidade e o campo de significações das imagens fotográficas e dos
escritos do diário com os conceitos de cotidianidade e urbano. Assim, tratamos o álbum de
fotografias de família e o diário como patrimônio simbólico que assegura um ideal de
pertencimento e identidade.
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Pensando a fotografia presente na bibliografia sobre ballet
Angélica Bersch Boff90
Resumo
O ballet é uma arte fugaz, de tradição predominantemente oral. No entanto, a produção e
apreciação de fotografias de ballet é significativa. Com base em estudos de representações e história
visual, visamos fazer um exercício de análise de fotografias do século XIX, que são utilizadas na
historiografia sobre ballet de forma meramente ilustrativa. Levantamos diversos questionamentos sobre
produção e usos da fotografia, concluindo que as fotografias de ballet são uma outra arte, tomada
muitas vezes como o próprio ballet. Ao contrário, reconhecendo esta outra arte, identificamos
possibilidades de contribuição ao estudo da história e à memória do ballet.
Palavras-chave: ballet . fotografia . história visual . representações .

Introdução
Este trabalho é uma reflexão inicial sobre fotografia e história do ballet. Norteados por
historiadores que estudam representações, imagens, história visual, propomos questões sobre
algumas fotografias de ballet na segunda metade do século XIX, constantes em duas obras da
historiografia sobre ballet.
O ballet clássico é uma arte que, semelhante a outras, se desfaz no instante mesmo
em que se faz. De outra parte, o ballet é uma arte de grande visualidade e visibilidade.91 Sob o
aspecto visual da análise, colocamos questões relativas ao sistema de comunicação visual e ao
ambiente visual. Sob o aspecto da visibilidade, analisamos o dar-se a ver versus o invisível, os
padrões e ideais visíveis, e também o processo evolutivo de uma cultura – a ocidental – que
privilegia a assimilação das vivências pela visão, o que Menezes chama de oculocentrismo.
Pensamos que as duas características do ballet - visualidades e fugacidade – se
contrapõem, de certa forma, fomentando então problematizações tanto na construção da
memória e história desta arte, como no seu próprio desenvolvimento. Como manter visível a
cena, os bailarinos no palco, as poses e, muito mais difícil, como perpetuar o movimento?
Aliás, o que se quer perpetuar?
O ponto de partida para o questionamento sobre o uso de fotografias na bibliografia
de ballet foi, primeiramente, minha experiência como bailarina entre os anos de 1986 e 1994
e, depois, como historiadora, meus estudos sobre a história do ballet, e a troca de ideias e
experiências com colegas. Essas trocas se deram sobretudo por ocasião dos cursos de história
da dança organizados e ministrados por mim em escolas e centros culturais de Porto Alegre e
Grande-Porto Alegre, entre os anos de 2005 e 2012. A realização destes cursos foi, então, uma
iniciativa nova na cidade.
Para tal foi estudado um corpus bibliográfico bastante conhecido e utilizado no meio
acadêmico da dança, sendo indicado para estudo em concursos e aulas nas faculdades de
dança. Boa parte dos livros consultados são tentativas de compilação linear da evolução do
ballet e da dança, e poucos são estudos acadêmicos sobre dança, realizados fora do estado do
Rio Grande do Sul e no exterior. Não faremos aqui uma revisão bibliográfica, mas visamos
pensar o que se pode extrair das imagens presentes nos estudos com que tivemos contato
durante esses anos de cursos sobre história da dança.
Uma arte de aspectos imateriais
Assim como o ballet é uma prática imaterial, fugaz, também sua memória tem se
construído de forma imaterial. É uma dança de grande rigor e tenacidade em sua tradição, e
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com um repertório que quase atravessa seus quinhentos anos de história. No entanto, essa
história não se mantém com base em imagens, e sim, é transmitida eminentemente por uma
forte tradição oral.92 Ao dizer tradição oral nos referimos no presente a uma oralidade ampla,
envolvendo além da fala e conversação, gestos, toque e contato físico, prática conjunta,
visualização e repetição, audição, enfim, toda forma de expressão do ser através do corpo e do
movimento.
A tradição oral se mostra basilar conforme mencionamos acima. Mas a visualidade do
ballet é uma questão que se coloca. Há grande produção de material iconográfico. Como essas
imagens foram produzidas? Quais suas finalidades e circulação? Tendo por referência Roger
Chartier, Ulpiano Bezerra de Meneses e Boris Kossy93, percebemos a necessidade de se
considerar a via entrecruzada entre representações imagéticas, as formas de produzir e formas
de ver, por exemplo, enfim, considerar a imagem e suas relações plurais na história.
Identificamos dois pontos de vista de estudo, que se desdobram em outros: 1) a análise da
imagem que foi feita (tecnologias, motivos, autores); 2) sua receptividade e usos.
Nos chama atenção a ausência de trabalhos de História Visual ou mesmo, de qualquer
análise iconográfica em toda a historiografia sobre ballet. Também em grande parte de
estudos e aulas de dança não existe uma preocupação acurada sobre como vemos e usamos
(nós bailarinos ou teóricos da dança) as imagens de ballet – sejam elas do passado ou do
presente. Os trabalhos que temos encontrado utilizam-se das imagens com mera finalidade
ilustrativa, o que poderá até mesmo acarretar em ciladas, mais do que esclarecimento.
Deparamo-nos com dissociações entre a história narrada e as imagens vistas, estranhezas,
anacronismos, entre outros.
Além da importância da visualidade e dos documentos iconográficos no ballet, esta
documentação é vasta e acessível. Através da internet, o acesso a acervos de imagens de ballet
é relativamente fácil e gratuito. No entanto, o que vemos é a reprodução indiscriminada
destes documentos nos mais diferentes sites e blogs, bem como na bibliografia. Na sua
maioria, sem referências adequadas de autoria e procedência.
Elencamos assim algumas fotografias utilizadas por dois autores acadêmicos de
história do ballet, Jannifer Homans e Ivor Forbes Guest94, e fazemos um ensaio de como essas
fotografias, cruzadas com a própria historiografia existente, podem ser problematizadas e nos
dizer algo mais sobre a história escrita e conhecida de uma dança, um movimento que não foi
visto. Em Apollo’s Angels, Jennifer Homans traça uma história geral do ballet,
problematizando-a e documentando-a ricamente. Em Le Ballet de L’Opéra de Paris, Ivor Guest
faz um trabalho também ricamente documentado, com certa problematização, porém mais
tradicional, de uma história evolutiva que reifica o Ballet da Ópera de Paris.
Questionando a imaterialidade do ballet
A preocupação com a imaterialidade do ballet também acompanhou mestres,
coreógrafos e bailarinos ao longo da história. Foram realizadas algumas tentativas de notação
da dança, porém sem grande êxito de uso e permanência. Particularmente mencionamos a
notação de Saint-Léon (1821-1870), um marco versátil do século XIX que além de coreógrafo
era bailarino e músico. A notação foi uma forma encontrada por ele, para perpetuar a
visibilidade do ballet.

92

É natural que desde a popularização do cinema sincronizado com som, os estudos são realizados
também com vídeo. Porém nada substituiu até os dias de hoje, a confiança, respeito, e eficiência da transmissão
oral desta arte. A importância da oralidade para o ballet também é apontada por PEREIRA, 2002.
93
MENESES, 2005; MENESES, 2003; CHARTIER, 1991; KOSSOY, 2007.
94

HOMANS, Jennifer, 2010; GUEST, 2001.
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Outra manifestação da mesma época é um depoimento da bailarina Marie Taglioni
(1804-1884), ícone do ballet romântico nas décadas de 1830 e 1840. Já aposentada, no final da
década de 1850, ela assistiu à jovem bailarina Emma Livry (que posteriormente viria a ser sua
pupila) dançar o ballet La Sylphide, criado para Taglioni, na Ópera de Paris. Encantada com a
jovem bailarina, ela disse, de acordo com Guest, (2001, p.116): “Il est vrai que jê ne me suis
jamais vue danser, l’entedit-on dire, mais je devais danser comme elle”95.
Como cada um destes artistas buscou resolver o problema colocado? Ambos viveram
uma época de turbulências, mas também de consolidação de uma cultura burguesa de
materialidade, consumo, produção em massa, visibilidade e de difusão da sua arte. O mundo
viu Taglioni dançar, guardou sua imagem materializada, como a ponta de um fio de novelo
para puxar a memória daquela dança. Mas ela, a bailarina, se sentiu à parte deste grupo de
pessoas, pois não pôde ver a imagem do seu próprio movimento.
Saint-Léon mostrou-se igualmente inconformado. Para ele, não bastaram as litografias
de época. Quis ver naquelas imagens emblemáticas, o movimento. Então, disponibilizando do
sistema de representações de seu mundo, pôde criar uma partitura, análoga e concomitante à
partitura musical. Saint-Léon e Taglioni atuaram sobretudo nas décadas de 1830 a 1850. A
fotografia ainda não tinha encontrado o ballet, então.
O surgimento e solidificação da fotografia acontece ao longo das décadas de 1820 e
1830. Porém, segundo Ivor Guest96, uma das primeiras fotografias que temos sobre ballet
remonta ao ano de 1856. A seguir está a fotografia apresentada por este autor como sendo
uma das primeiras relativas ao ballet.
Figura 1 – Carolina Rosati como Medora, no Ballet Corsaire em 1856. Fotógrafo
desconhecido.
Fonte: Coleção particular de Ivor Forbes Guest.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corsaire_-Medora_-Carolina_Rosati_-1856_-2.JPG

Fotografia e Ballet
Nas obras de Homans e Guest, priorizamos o tema ballet, deixando de lado fotografias
relativas ao cotidiano dos artistas, retratos, ou cenários, teatros e vestuário visto que nosso
interesse é chegar precisamente à dança do passado. Nosso recorte temporal restringe-se ao

95

Tradução livre: É verdade que eu nunca me vi dançar, mas deveria dançar como ela.

96

GUEST, Ivor, 2001. p. 114.
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período anterior ao surgimento do cinema97, entendendo que com seu surgimento acontece
uma revolução no que respeita a registros de dança e construção de sua memória.
Nosso espaço de investigação se limita à França, onde nasceu e se desenvolveu de
forma proeminente o ballet clássico. Em meados do século XIX o ballet teve crescimento
significativo em outros países europeus, como Dinamarca e Rússia, ali mantendo a tradição de
uma cultura erudita. No entanto, voltamos nosso olhar à França, o “berço da fotografia”, e
espaço privilegiado de eclosão e afirmação da cultura burguesa capitalista. Em termos de
história visual, ali teremos novas formas de ver e lidar com a arte e novas formas de ver e fazer
a arte do ballet. Uma forma que se populariza.
As primeiras experiências fotográficas precisavam de um tempo de exposição de 15 a
30 minutos diante da câmera, para a captura e registro da cena. Nem mesmo um piscar de
olhos ou um sorriso era possível, sob pena de não se conseguir o retrato. Isto exigia inércia,
pose, contrário de movimento. Creio que o reconhecimento dessa situação já nos traz pistas
para entendermos porque o encontro entre dança e fotografia se deu apenas vinte anos após
o surgimento do daguerreótipo. Digamos que, à primeira vista, a dança não fosse exatamente
o objeto da fotografia. E o daguerreótipo não seria, então, a técnica de registro da dança.
Mesmo que décadas mais tarde, a partir das descobertas do húngaro Joseph Petzval,
tenha se conseguido diminuir este tempo de exposição, até o final do século XIX coloca-se a
questão sobre que tecnologia foi usada neste ou naquele ato fotográfico. Questionamentos
deste tipo são cruciais no estudo dos registros sobre ballet. Desse modo estamos diante de
uma história da disponibilidade de tecnologias fotográficas, história das poses dos bailarinos –
e não de seus movimentos –, dos estúdios fotográficos arranjados para eles, e de artifícios que
mesclavam limites e possibilidades da técnica fotográfica com os limites e possibilidades da
técnica do ballet e sua estética vigente. Analisando o tipo de arranjo do estúdio, cruzando com
a técnica fotográfica usada, entre outras questões conjunturais, podemos inferir sobre
necessidades e possibilidades de cada uma das fotos de ballet.
Este período em que começaram a surgir as fotografias relativas à ballet trouxe, a meu
ver, uma dupla manifestação: de um lado, temos a decadência do romantismo e da tradição
clássica no ballet. De outro lado, a crescente vulgarização de imagens feitas em série, agora
também com a técnica fotográfica. Como se vinculam essas duas histórias?
Jennifer Homans faz uma crítica aos caminhos por que enveredou o ballet na segunda
metade do século XIX. Num contexto político e cultural conturbado de revoluções burguesas
por toda a Europa, o ballet teria sido duramente atingido. Aliás, incertezas e desconforto
teriam acompanhado o ballet durante todo o século XIX, de modo que o período romântico
pode ser visto como uma transição que preconiza a decadência que o sucedeu, a despeito de o
romantismo ter recriado esta arte e de suas particularidades.
Se lembrarmos que o ballet clássico é uma arte nascida na e para a corte dos séculos
XVII e XVIII, pode ser natural presenciarmos um momento de grande crise sua após a
Revolução Francesa. A crise se estampou no ballet. É este contexto que gerou um estado de
melancolia e nostalgia por parte de alguns artistas – os românticos – não muito engajados na
vida política e menos ainda na vida conturbada de revoluções. Ressentiram-se da aceleração

97

Um dos primeiros filmes a serem feitos na história do cinema é sobre dança. Intitulado Turkish Dance
com a dançarina Ella Lola, filme de Thomas Edison, mostra em 32 segundos os movimentos dançantes de uma
bailarina. A invenção do cinematógrafo é datada de 1895 e este filme é de 1898. Disponível em
http://www.youtube.com/watch?v=ovJHrJJUepg (consultado em 25/set./2013).
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de uma cultura burguesa de oculocentrismo98, vivendo a nostalgia de uma cultura mais
clássica.
No confronto de dois imaginários – um nostálgico, melancólico, ressentido do caos, e
outro progressista burguês, prático e prosaico – o Ballet teve suas feições radicalmente
mudadas. De modo que o que dançamos e assistimos hoje, é este ballet que nasceu na França
da primeira metade do século XIX, entronizado por um nome em particular: Marie Taglioni.
Lembramos que também é consenso na historiografia, o nome de duas obras que reformulam
o ballet: La Sylphide (criado para Marie Taglioni) e Giselle – coroação do romantismo, criado
em 1848 e que permanece em nossos repertórios. Esta arte se transformou, tanto na técnica
como na concepção cênica e, de nosso interesse particular, difundiu-se uma nova imagem do
ballet e da bailarina.
Nesse momento histórico os moldes de vida, os gostos e a moral eram aqueles de uma
burguesia ávida por desfrutar prazeres e belezas. De uma burguesia em que o ideal feminino
era a pureza e submissão, representada em longas vestes brancas, lisas e simples, a
maternidade e cuidados do lar. Mas contraditoriamente, havia também outros padrões de
beleza feminina. A mulher apreciada pelos homens era curvilínea, alegre, prosaica e “bastante
sociável”. Há oscilações, contradições e cruzamentos de imaginários neste mundo burguês do
século XIX, com representações plurais do feminino. Imagens criadas, aceitas, recusadas,
recriadas, entre grupos sociais diversos: nos lares, nos teatros, nas ruas, por parte de homens,
de mulheres, conforme onde estão e o que fazem. Ironicamente, parece que se estava
atendendo aos mais novos ditames da democracia: havia opções para todos os gostos.
Em consequência do movimento romântico, o ballet clássico passou a privilegiar a
bailarina mulher nos palcos, como musa inspiradora e representação de um ser superior. Por
outro lado, um gosto burguês masculino um tanto vulgar apreciava o ballet, paulatinamente,
como um mero divertissement com mulheres bonitas, acrobacias e efeitos especiais. A cultura
clássica começava a esmorecer ao longo do século XIX, e uma cultura mais forte de laser e
consumo se desenvolvia.
Marie Taglioni era a bailarina romântica por excelência. Era a mulher-anjo, etérea e
angelical nos palcos. Mas ao mesmo tempo era mulher forte e independente, tornando-se
ídolo de todas mulheres de seu tempo. Casou-se, sustentou o marido, separou-se, casou-se
com quem amava. Uma vida conturbada e nada fácil, porém independente de todos os
ditames da mulher burguesa do século XIX. Esta mulher, em seu conjunto, estabeleceu um
verdadeiro frenesi feminino à sua volta, criando inclusive uma indústria de artes com sua
imagem: litografias99, cartões, caixinhas com sua imagem... quase à semelhança dos souvenirs
de lojinhas de museus e teatros de hoje. O fato de Taglioni ter atraído a atenção das mulheres
e não de homens, foi surpreendente. Enfim, a técnica da litografia trouxe as imagens das
bailarinas aos jornais e às lojas.
Figura 2: Marie Taglioni como Sylphide, 1845.

98

Segundo Menezes, (2005, p.2), “*...+ oculocentrismo é o privilegiamento epistemológico da visão, cuja
hegemonia caracteriza a modernidade.” Ou seja, quando o mundo é assimilado majoritariamente pela visão.
99
Consideramos esta técnica importante para o registro da imagem do ballet, numa época em que as
facilidades de reprodução da imagem se aceleram e se aperfeiçoam cada vez mais.
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Fonte: Victoria & Albert Museum: http://collections.vam.ac.uk/item/O106178/printcollection-print-chalon-alfred-edward/, em 14/out./2013.

Apesar de Taglioni ter lançado moda e perpetuado um ideal de beleza até nossos dias
com seu corpo lânguido, esguio e magro, traços delicados, pele branca, as bailarinas que a
antecederam e sucederam eram um modelo completamente diferente. Faziam parte de outros
padrões da época: mulheres de corpos mais cheios, linhas curvas e torneadas, olhares
insinuantes, voluptuosas, não muito recatadas nos palcos. Ao contrário da primeira, estas
foram “um mercado” para os homens, às vezes no sentido literal. Surgia com elas um ballet
mais popular, acrobático, menos clássico. Mas após o reinado de Taglioni veremos uma curiosa
fusão entre os dois estilos de bailarina.
Quanto às técnicas de produção de imagem, arriscamos dizer que há uma fusão
análoga: a fotografia é uma técnica que reúne, de um lado, o mistério da realidade captada em
imagem, da sensação do próprio espírito captado e, contraditoriamente, a fácil reprodução
desta imagem, venda e consumo. É neste ponto de cruzamento que se encontram as
fotografias de ballet por nós analisadas.
Detendo nosso olhar à fotografia de Carolina Rosati, 1856 (figura 1), percebemos uma
mescla curiosa desses ícones opostos, a mulher pura e elevada, versus a mulher alegre de
corpo “real”, numa mesma imagem. Ali está a bailarina, com suas formas arredondadas,
recostada suavemente em meio aos véus e tules brancos de uma sylphide ou virgem.
Resquícios do romantismo? Seria melhor afirmarmos que se trata de traços de um romantismo
que se perpetuaria. Assim como esta, há centenas de outras fotografias. A partir de então a
bailarina romântica será o “carimbo”, a marca do ballet clássico.
Na perpetuação da marca romântica no ballet, a imagem de Emma Livry é outro
exemplo. Uma bailarina à semelhança de Marie Taglioni, como dito em seus termos, mas que
se aproxima de nós ao ter sido fotografada.
Figura 3 –Emma Livry com Louis Mérante em La Sylphide, 1858. GUEST, 2001.
Fonte: Bibliothèque-musée de l’Opéra, Bibliothèque Nationale de France (BNF).
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Como não temos fotos de Taglioni – tampouco, assim como ela, nós a vimos dançar – a
partir da historiografia, das pinturas e litografias e de seu depoimento, podemos fazer uma
comparação com esta foto de Emma Livry que teria sido uma espécie de sucessora sua.
Livry não era considerada bonita. Rosto pouco cândido, corpo magro e desajeitado,
completamente distinta dos padrões de beleza da época. Mas sua técnica era exemplar e, no
palco, lembrava o estilo romântico de outrora, na figura de sua tutora e admiradora, Taglioni.
Esta foto é, talvez, inovação para seu tempo: uma bailarina captada sobre as pontas,
no ano de 1858. Uma época em que a exposição de tempo do retratado junto à câmera era
maior, e a imobilidade se fazia necessária. Assim, vemos Livry na peripécia de esconder seu
esforço de balance, porém apoiada sobre o bailarino que a acompanha, este sim, firme no
chão. Era necessário um suporte às bailarinas, nas fotografias de pontas dos pés. E esta é uma
prática que veremos perpetuada durante décadas, ainda, a despeito das inovações técnicas da
fotografia.100
A seguir propomos uma comparação entre dois modelos de bailarinas características
do século XIX: uma em pose mais prosaica (figura 4) e outra romântica (figura 5).
Figura 4 - Julia Subra, final do século

Figura 5 - Léontine Beaugrand, c. 1870

Fonte: Guest, p.135; Coleção do autor

Fonte: Guest, p. 126; Bibliotèque-Musée de
l’Opéra, BNF.

XIX.

100

Já em 1878 foi feita a experiência de fotografar um cavalo em movimento, e depois em 1895 temos o
surgimento do cinema, composto por uma sequência de várias fotos por segundo.
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Ambas as fotos foram feitas em estúdio. Podemos reparar que o próprio cenário
escolhido nos remete aos estilos de cada bailarina. A primeira, entre uma mistura de
cortinados, portais e bancadas que lembram o gosto burguês pelos cenários gregos ditos
exóticos. Com uma revista sob seus pés, denotando a publicidade e popularidade de seu
tempo e sua pessoa. A segunda, num ambiente bem mais discreto, diria romântico, rodeada
de flores, símbolo da delicadeza feminina, aliada à natureza.
Ainda quanto ao estilo, a expressão de Julia Subra não tem como passar em branco. A
partir de baixo, levanta seu olhar para o espectador, num tom sedutor e convidativo, como
quem tem segredos a revelar. Ela nos deixa irrequietos quanto ao significado desse olhar e do
conteúdo da revista para a qual aponta sob seus pés. Aliás, parece que o mundo está a seus
pés. Não se trata mais de um simples retrato, de uma pose de ballet como tantas outras, tendo
como centro das atenções a câmera fotográfica. Aqui, o centro das atenções é a bailarina, com
sua personalidade sedutora e convidativa colocada à mostra.
Já Léontine Beaugrand nos transmite candura e leveza. De modo que o centro das
atenções migra para outras questões, exatamente esta leveza. Para os olhares atuais, aqui
encontramos a excelência do ballet, que é a maestria das pontas nos pés. E assim, coloca-se
como centro a questão do fazer fotográfico: que condições técnicas havia para sustentar-se
em equilibro nas pontas?
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Figura 6 - Giuseppina Bozzacchi em
Coppélia, 1870

Figura 7 - Rosita Mauri, déc. 1880

Fonte: Guest, p.133; Bibliotèque-Musée
Fonte: Guest, p. 121; Bibliotèque- de l’Opéra, BNF
Musée de l’Opéra, BNF

Para as figuras 6 e 7 percebemos talvez uma terceira postura de bailarinas. Nem
românticas, nem sedutoras como as figuras 4 e 5. Porém reais. Bailarinas que visivelmente são
“deste mundo”, corpos arredondados, com peso, vestidos populares, sem véus e tules
brancos. Pés firmes no chão, em pose de ballet e descansados. São as típicas fotografiasretrato – como estudadas por Annateresa Fabris e Maurício Lissovsky –101, porém um retrato
de “bailarina vestida de bailarina”. Quase uma carta-de-visita postal, tão em voga na época,
mas de bailarina.
Figura 8 – Carlotta Brianza, como princesa Aurora, na produção original do ballet A
Bela Adormecida (1890).
Fonte: Homans, p. 326. Museu Estadual de Teatro e Música de São Petersburgo.
http://www.geocities.jp/ttpballet/exhi/0001e-3.html

101

FABRIS, 1991; LISSOVSKY, 2005.
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Observamos em muitas situações, até inícios do século XX, o exemplo que segue nesta
figura 8. A bailarina italiana Carlotta Brianza posa graciosa e curiosamente para a câmera.
Curiosamente, porque observando o arranjo cênico do estúdio, salta aos olhos uma série de
perguntas: como e por que o ballet A Bela Adormecida foi retratado com um cenário, ao
fundo, de colunas gregas? Novamente vemos a bailarina retirada de seu contexto artístico
para um estúdio também usado para outros eventos fotográficos, num tempo em que a
sociedade consumidora de fotos apreciava os cenários exóticos de lugares já conhecidos.102
Passando ao espaço mais próximo a Carlotta Brianza, por que a superfície de dança de
uma bailarina está coberta por tapetes jogados ao acaso? Faz parte do cenário ou de algum
momento deste ballet? Ou estaria a bailarina apoiada em algum suporte disfarçado, que lhe
permitiu a fotografia sobre as pontas dos pés? Esta estratégia ou gosto pelos tapetes é
repetida em muitas outras fotografias que perpassam décadas ao longo do século XIX,
adentrando os primeiros anos do século XX.
Em 1890, data da imagem referida, as tecnologias já permitiam fotografias de corpos
em movimentos, de pessoas, portanto, e até de animais. Porém, essa tecnologia era
popularizada e sempre disponível? Chama nossa atenção ver fotos e mais fotos de bailarinas
posando sempre amparadas por seus partners ou em móveis. Podemos concluir sobre uma
possível sobreposição de tecnologias ao longo das décadas, facilitando ou não a pose nas
pontas? É possível que sim.
Esta pergunta se legitima mais ainda ao acrescentarmos uma questão sobre a
tecnologia e técnica do ballet também: durante todo o século XIX as sapatilhas de ponta não
eram fortalecidas e aprimoradas como as de hoje. A própria técnica do ballet não tinha seu
foco e desenvolvimento na força da ponta dos pés. Uma vez que a técnica de pontas e a
sapatilha não eram as modernas, o foco também recaía sobre outros atributos.
Figura 9 – Esq. Sapatilha de ponta atual; dir. sapatilhas de ponta de 1877.
Fontes:

Esq.

Arquivo

pessoal;

dir.

Victoria

&

Albert

Museum.

http://collections.vam.ac.uk/item/O64103/shoe/

102

FABRIS, Annateresa, 1991.
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É apenas no século XX que presenciamos um olhar mais detido à tecnologia de
confecção das sapatilhas e com isto a mudança nas coreografias e técnica do ballet. No século
XX à dentro os pés das bailarinas e sua virtuose sobre as pontas mudará radicalmente, de
modo que chegamos às décadas de 1980 e até hoje, com nossos olhos recaídos quase que
inteiramente sobre os pés.
Conclusão
A partir deste conjunto de poses feitas em estúdio ou nos bastidores da cena artística,
podemos falar do surgimento de um novo evento e de uma nova arte: como vimos, não se
trata especificamente do fenômeno fãs-ídolos, e nem da arte da dança. O que temos aqui é
uma passagem entre a segunda arte – a dança – e a oitava arte – a fotografia, através das
produção e reprodução das imagens do ballet. Uma passagem da apreciação do ballet para a
apreciação da imagem... estática.
Este fenômeno social já iniciou com as formas de reprodução técnica da litografia, no
início do século XIX. Mas agora, com a fotografia, o fenômeno se torna mais forte, porque mais
“real”. A fotografia é como um espelho eternizado, ela mexe com a autoestima, e mexe com a
forma de ver e lidar com o real. De acordo com Chartier103, as representações de um evento
passam a ocupar lugar importante na sociedade, disputando espaço com o evento, ele mesmo.
Também Benjamin (1975, p.14) reflete no mesmo sentido, quando afirma: “Multiplicando as
cópias, elas transformam o evento produzido apenas uma vez num fenômeno de massas”.
O advento da fotografia se torna, então, um marco na história das poses em ballet.
Toda dança tem início, meio e fim. Estes momentos são amplamente explorados no ballet
clássico com poses dos bailarinos em palco, que coroam e até mesmo indicam a perícia de seu
movimento. Um bom bailarino começa e termina sua dança com classe, tranquilidade cênica, e
suntuosidade. Movimento não existe sem seus intervalos. E, neles, temos então as
consagradas poses de ballet que coroam a beleza do movimento. Aí está a foto. E é
precisamente este o conceito de foto, sob as luzes do palco, que depois é transposto em fotografia.
Este é um pouco do ambiente visual, da iconosfera do ballet na França do século XIX. É
este ambiente que gerou a morte do romantismo e a decadência do ballet: o culto ao visual
material, àquilo que se possa adquirir, não importando mais tanto o momento do movimento
cheio da aura e espírito dos bailarinos. É aí que entramos na esfera da visão, a terceira
categoria apontada por Menezes, e podemos afirmar que o ballet torna-se uma arte feita para
ser vista.
Esta visualidade tem data de nascimento na história do ballet. E mais, ainda
poderíamos considerar que a história do ballet teve duas fases distintas de oculocentrismo.
Uma delas, na corte francesa do século XVII, quando se tratava de um desfile de etiquetas e
hierarquias corteses, quando o ballet, muito mais que uma arte, era um meio de ostentar
poder e de ser visto. Outra fase, bem diferente, que surge a partir de meados do século XIX.
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Por fim, parece irônico pensar que justamente a fotografia, inicialmente vista como
detentora das almas, na verdade reduz toda a aura – já não mais existente – ao campo visual e
material. Porém os usos da fotografia e do ballet não são planos ou rasos. Em meio à prática
do ballet e de seu público, talvez possamos identificar, de um lado, algo como uma vivência e
sensibilização fundidas com a visibilidade, durante o espetáculo. De outro lado, percebemos a
visibilidade e visualidade que acontece – e se perpetua – fora do espetáculo, nos estúdios
fotográficos montados, na apreciação das imagens, e na transformação da memória que se
constrói sobre a dança.
De certo modo, a memória da dança tem prevalecido na ilusão da fotografia. Isso
explicaria um pouco a aceitação passiva na bibliografia, das imagens fotográficas para retratar
o evento de movimento chamado ballet. Com a fotografia, desencadeou-se um certo processo
de identificação da realidade com a imagem estática, capturada e perpetuada no papel.
Finalmente, a dita era da decadência do ballet, após o romantismo dos anos 1820 e 30,
pode nos ressurgir como um período efervescente desta arte, se considerarmos o encontro
entre fotografia e dança, divulgação e, com isso, a recriação do ballet e de sua memória.
Bibliografia
CHARTIER, Roger. O mundo como representação. In.: Revista Estudos Avançados. São Paulo, vol.5 n.11.
jan/abr. 1991.
FABRIS, Annateresa. A invenção da fotografia: repercussões sociais. In.: FABRIS, A. (org). Fotografia: usos e
funções no século XIX. São Paulo: EDUSP, 1991.

GUEST, Ivor. Le Ballet de l’Opéra de Paris. Paris: Flammarion; Opéra de Paris, 2001.
GUINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas e sinais. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

HOMANS, Jennifer. Apollo’s Angels: a history of ballet. New York: Random House,
2010.
KOSSOY, Boris. Os tempos da fotografia: o efêmero e o perpétuo. São Paulo: Ateliê Editorial, 2007.

LISSOVSKY, Maurício. Guia prático das fotografias sem pressa. In.: HEYNEMANN,
Cláudia B. Retratos Modernos. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005
MENESES, Ulpiano Bezerra de. Rumo a uma História Visual. In.: ECKERT, Cornelia & NOVAES, Silvia Caiuby
(orgs). O Imaginário e o poético nas ciências Sociais. Bauru: EDUSC, 2005, p.33-56.
MENESES, Ulpiano Bezerra de. Fontes visuais, cultura visual, História visual: Balanço provisório,
propostas cautelares. In.: Revista Brasileira de História. São Paulo, v.23 n.45, p11-36 – 2003.
PEREIRA, Roberto. Giselle, o vôo traduzido: da lenda ao balé. Rio de Janeiro: UniverCidade, 2002.

171

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

Bagé sitiada: fotografia e memória da Revolução Federalista de 1893
no sul do Rio Grande do Sul
Aristeu Elisandro Machado Lopes104

Resumo:
A Revolução Federalista de 1893 ocorreu a partir das rivalidades entre federalistas e
republicanos que disputavam o espaço político do Rio Grande do Sul nos primeiros anos da República.
Os conflitos que aconteceram no sul do Rio Grande do Sul ainda foram pouco estudados e o objetivo
deste trabalho é analisar um dos episódios da Revolução que ocorreu nessa região. Trata-se do cerco
federalista imposto a Bagé enquanto a cidade estava guarnecida pelas tropas republicanas. A proposta
pretende averiguar três fotografias do fotógrafo José Greco, contemporâneo a Revolução e morador da
cidade. Seus registros fotográficos exemplificam os resultados da Revolução e são parte importante à
compreensão histórica do conflito. As fotografias permitem visualizar não apenas o preparo para os
combates, mas as ruas, as casas e a praça da Matriz – locais dos enfrentamentos – os quais ainda
compõem o espaço urbano e patrimonial de Bagé e delimitam o espaço onde o cerco ocorreu.
Palavras-chave: Revolução Federalista de 1893 – Bagé – Fotografia – Memória

Considerações iniciais
A cidade de Bagé localiza-se no sudoeste do Rio Grande do Sul, mais especificamente
na região da campanha meridional. A história da cidade está atrelada ao passado colonial do
Brasil e suas relações fronteiriças com os países vizinhos, as quais nem sempre foram
pacíficas105. No final do século XIX, com a Proclamação da República e o surgimento dos
conflitos entre o grupo de republicanos que governavam o estado e aquele contrário a tal
política, Bagé se tornaria um dos locais nos quais se desenvolveu uma intensa atividade
político-partidária e, em seguida, bélica.
Se, por um lado, Bagé foi o local de surgimento do partido oposicionista dos
castilhistas (o Partido Federalista do Rio Grande do Sul), por outro, foi uma cidade visada pelos
republicanos. Em outras palavras, no limiar da Revolução a disputa entre os dois grupos
transformaram a cidade em um palco de guerra, com mortes de soldados que defendiam
ambos posicionamentos e destruição dos seus espaços urbanos. A proposta deste trabalho é
averiguar a Revolução Federalista de 1893 em Bagé a partir de um dos principais episódios do
conflito: o sítio promovido pelos federalistas enquanto a cidade era salvaguardada pelas forças
republicanas. O objetivo para o desenvolvimento da análise se dará a partir das fotografias do
fotógrafo José Greco sobre o cerco.
A Revolução Federalista de 1893
A Revolução Federalista foi um conflito armado ocorrido no Rio Grande do Sul entre
1893 e 1895. Trata-se de uma disputa política pelo poder do Estado do Rio Grande do Sul e
que envolveu dois grupos políticos com ideias e doutrinas políticas diferentes. De um lado,
estavam os seguidores de Júlio de Castilhos, o qual já desenvolvia sua campanha republicana
influenciada pelos ideais positivistas106. Do outro, aqueles que defendiam os ideais federalistas
e chefiados por Gaspar da Silveira Martins apontado por Sérgio da Costa Franco como um
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“indivíduo de personalidade dominadora, dotado de respeitável cultura e invulgar inteligência”
(FRANCO, 1996, p.26).
Silveira Martins, que fora exilado com a Família Imperial em 1889, havia retornado
para o Brasil em 1892 após a anistia concedida por Deodoro da Fonseca, e se estabelecido em
Bagé que era a sua cidade natal. Logo, fundou o Partido Federalista do Rio Grande do Sul
agregando demais desafetos da política republicana castilhista, entre os quais figuravam
representantes da Família Tavares como os Generais João Nunes da Silva Tavares, conhecido
como Joca Tavares e seu irmão, Francisco da Silva Tavares, chamado de Zeca Tavares107. O
retorno de Silveira Martins e a fundação do Partido estão intimamente relacionados com a
deflagração da Revolução Federalista em 1893.
Quando da deflagração da revolução, Júlio de Castilhos e seus correligionários tiveram
o apoio do governo federal através de seu presidente militar Floriano Peixoto. Os soldados
republicanos foram identificados pelos inimigos como pica-paus, já que os seus quepes
lembravam o formato de um pássaro bicudo. Já os revolucionários federalistas foram
chamados por seus adversários de maragatos, “referindo-se ao fato dos irmãos Aparício e
Gumercindo Saraiva terem vindo de San José, departamento uruguaio, cuja população seria
originária de uma região espanhola, a Maragateria” (WASSERMAN, 2004, p.276)
A Revolução Federalista de 1893 foi um dos episódios mais graves que a recém
proclamada República no Brasil teve que enfrentar. Conforme destaca Sandra Pesavento, a
guerra foi “caracterizada por atos de violência e bárbarie de ambas as facções, a chamada
‘Revolução da Degola’” (PESAVENTO, 1983, p.09). Já para Cesar Guazzelli, tanto no Rio Grande
do Sul como em todo o espaço platino, as guerras se caracterizaram pelo uso de armas brancas
que substituíam as escassas peças de artilharia e faziam parte da vida campeira dos peões, que
se transformavam em soldados durante os períodos revolucionários os quais “viam nas guerras
quase que continuações dos trabalhos rotineiros” (GUAZZELLI, 2004, p. 57). As fotografias de
José Greco, contudo, não apresentam imagens de degolas ocorridas durante os conflitos em
Bagé. Suas fotografias permitem compreender como a Revolução aconteceu nesta cidade, um
ponto ainda pouco explorado pela historiografia que trata da Revolução108. A partir desta
constatação surgiu o projeto de pesquisa: “Rememorando combates: a Revolução Federalista
de 1893 através de fontes textuais, visuais e orais no sul do Rio Grande do Sul”. A análise que
será apresentada no tópico seguinte faz parte dos primeiros resultados alcançados com o
projeto109.

O cerco fotografado
José Greco (1863-1924) foi um fotógrafo de origem italiana que chegou no Brasil em
1889 se estabelecendo em Bagé. Na cidade abriu um estúdio fotográfico, o Atelier José Greco
(BRASIL, 2013). A fotografia, que se tornou nas últimas décadas do século XIX um fenômeno
comercial sem deixar de lado a sua pretensão artística, como aponta Annateresa Fabris (2008),
107
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já estava difundida no Brasil neste período. O registro fotográfico encontrava clientela não
apenas nos grandes centros, como na então corte do Império do Brasil e depois capital da
República a cidade do Rio de Janeiro, mas também em cidade menores, como Porto Alegre110,
Pelotas111 e Bagé, como exemplifica o atelier de Greco112.
A coleção de fotografias de José Greco, que pertence a Fototeca Túlio Lopes do Museu
Dom Diogo em Bagé, é diversa. Ela é formada por fotografias posadas de estúdio com famílias,
casais, crianças, homens e mulheres; locais públicos como ruas e praças e uma parte se refere
a Revolução Federalista de 1893. Esse grupo de fotografias demonstra como o fotógrafo
acabou se envolvendo com o que estava acontecendo na cidade. Boris Kossoy coloca que
sempre há uma intenção para que as fotografias existissem: “esta pode ter partido do próprio
fotógrafo que se viu motivado a registrar determinado tema do real ou de um terceiro que o
incumbiu para a tarefa” (KOSSOY, 2012, p. 47). No caso de Greco, parece que a primeira
alternativa é a mais viável. Suas imagens são registros fotográficos dos resultados imediatos do
conflito ou a preparação para os enfrentamentos e, possivelmente, seu ato foi intencional,
sem um uso político, por exemplo. Colaborando com tal hipótese, Luisa Brasil destaca que
Greco era “especializado em retratos ou paisagens que se tornariam cartões-postais da
cidade” e que ele também dedicou sua arte ao conflito registrando o que acontecia naquele
espaço demonstrando o seu interesse pela realidade social na qual estava inserido (BRASIL,
2013, p.64). As imagens captaram as ruas da cidade interditadas pelas trincheiras erguidas
pelos soldados republicanos, as casas cravejadas de balas, a igreja transformada em refúgio
republicano e o espaço urbano envolvido num cenário de guerra. Ainda, suas fotografias não
destacam nenhum dos dois lados, mas ambos. Parece que ele transitava entre os dois lados
enquanto os comandantes e os soldados se deixavam fotografar. Sua atitude levou-o a
registrar um dos episódios da guerra civil que devastava o estado e tornou suas fotografias um
dos aspectos que possibilitam analisar a Revolução.
As fotografias também narram um momento relevante da história da cidade. Elas
exemplificam os sinais deixados nas ruas e casas que formam o espaço urbano que foi
envolvido pelos combates e, igualmente, servem à compreensão de como a memória sobre a
revolução, e sobretudo o cerco, se manteve. Philippe Dubois enfatiza que “enquanto as
imagens, que na maioria das vezes são signos simbólicos, alegóricos, compósitos, só são
colocadas num lugar por um tempo, os lugares permanecem na memória” (DUBOIS, 1993,
p.315). Atualmente é possível identificar no centro da cidade a Praça da Matriz e as ruas
adjacentes que foram fechadas pelas trincheiras; ainda são identificáveis as casas que
aparecem nas fotografias – ou o local onde estavam construídas substituídas por construções
modernas.
Joël Candau explica que uma das razões para o sucesso da prática da fotografia em
todos os meios sociais, chamada por ele de arte da memória, se deu devido a sua permissão
de “representar materialmente o tempo passado, registrá-lo e dispô-lo em ordem. Mantendo
com seu passado tantos elos quanto fotos em seu álbum, o sujeito faz da fotografia o ‘suporte
de uma narrativa possível’ dele próprio ou de sua família” (CANDAU, 2012, p.90). O autor
expõe suas considerações sobre a fotografia para explicar a relação entre memória e
identidade, mas é possível aplicá-las as fotografias de José Greco sobre o cerco de Bagé.
Inicialmente, os registros das trincheiras não tratam de uma narrativa individual ou familiar –
como é colocado pelo autor – mas igualmente representam materialmente o tempo passado.
Elas registram o cenário urbano envolvido pela Revolução, os soldados preparados, as armas,
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as ruas vazias, em alguns momentos captam transeuntes, ou seja, elementos que possibilitam
uma narrativa possível da guerra.
As considerações acima são importantes para a análise pretendida neste trabalho e é a
partir delas que se interpretam as fotografias sobre o cerco. A maioria das fotografias de Greco
foram feitas no espaço urbano da cidade, sobretudo nas ruas próximas a Praça da Matriz. Um
de seus registros apresenta a Praça da Matriz com a igreja e a Casa Paroquial no centro da
fotografia (figura 01). A Igreja de São Sebastião se tornou o principal reduto dos republicanos
comandados pelo Coronel Carlos Maria da Silva Telles durante o cerco federalista. A igreja se
transformou em hospital de sangue enquanto os corpos dos soldados republicanos mortos em
combate eram enterrados próximos as paredes laterais da igreja (FAGUNDES, 2005, p. 71). Em
1898, com o processo de calçamento das ruas, os restos mortais dos soldados foram
exumados e transferidos para o cemitério municipal (TABORDA, 1975, p.159)
A fotografia de Greco não registrou o dia, ou o mês em que foi feita, assim como a
maioria das demais. Contudo, trata-se de um dos momentos do cerco. Na imagem é possível
identificar o movimento das pessoas, tanto civis como militares, mas todos homens. Nesta
imagem, ao contrário de outras, não aparecem mulheres e nem crianças. Os civis,
provavelmente curiosos, se misturam aos militares com os quais alguns estão conversando,
outros observam da sacada das janelas da casa paroquial e um deles se debruça na grade da
igreja. Os militares são facilmente identificáveis na fotografia devido aos seus trajes militares,
os quais são diferentes uns dos outros revelando patentes e armas distintas.
FIGURA 1 – Praça da Matriz.
Fonte: Acervo da Fototeca Túlio Lopes/Museu Dom Diogo. Bagé-RS

Na rua entre a igreja e a casa paroquial está uma das peças de artilharia do exército
brasileiro usada no combate na tentativa de guarnecer a igreja que poderia ser alcançada
pelos federalistas que estavam próximos daquela rua. Outro detalhe importante que esta foto
revela está na fachada da igreja cravejada por balas federalistas. As marcas também aparecem
na torre da igreja, já que ela foi utilizada como posto de observação pelos republicanos que,
assim, avistavam a movimentação e a aproximação dos inimigos.
O registro fotográfico foi feito após um enfrentamento e antes do seu provável
recomeço. Isso é constatado, como já dito, pela presença dos civis entre os militares, mas
também pela aparente tranquilidade dos soldados. Diferente de outras fotografias, os
soldados aparecem mais relaxados; nas outras eles estão de prontidão para o combate,
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organizados e preparados atrás das trincheiras para enfrentar o inimigo – ou tentavam passar
essa impressão ao posar para o fotógrafo. Outro ponto para justificar tal hipótese está na
posição escolhida pelo fotógrafo para produzir a imagem. Ele está dentro das linhas
republicanas, ou seja, dentro do espaço guarnecido pelas tropas legalistas e em um local
próximo ao ataque dos federalistas. Como exemplificará a fotografia seguinte, Greco captou o
cenário urbano envolvido pela guerra, já que na maioria das vezes que fotografou as
trincheiras, elas foram feitas a partir do ponto de vista federalista.
O enquadramento da fotografia centraliza a igreja e a casa paroquial, mas a imagem
capturada pelas lentes do fotógrafo é mais ampla e acrescenta na cena registrada duas
trincheiras. A primeira, do lado esquerdo, impede o acesso a praça entre a casa e a parede
lateral da igreja. Já a segunda, à direita, foi construída na esquina da Rua Sete de Setembro
com a Rua Conde de Porto Alegre113. A trincheira erguida nesta última rua também foi
fotografada por Greco provavelmente numa data distinta da imagem da Praça da Matriz
(Figura 02). Essa constatação foi feita a partir do posicionamento dos soldados, organizados
atrás da trincheira e preparados para o combate. Contudo, novamente a presença de civis –
entre os quais figura uma criança – demonstra que a imagem foi registrada em um momento
de intervalo entre um combate já ocorrido e outro que não tardaria a ocorrer114.

FIGURA 2 – Trincheira da Rua Conde de Porto Alegre.
Fonte: Acervo da Fototeca Túlio Lopes/Museu Dom Diogo. Bagé-RS

A Rua Sete de Setembro se transformou num dos principais lugares de combate entre
republicanos e federalistas como noticiava o jornal Diário Popular, de Pelotas, em 08 de
dezembro de 1893:
Animada pela falta de resistência que encontravam, as hordas ‘federalistas’
aproximaram-se da cidade, adiantando-se até a praça do mercado, donde nada vendo de
suspeito, enveredaram em coluna cerrada e, ao toque de clarins, pela rua Sete de Setembro
sendo então rechaçados fortemente pela artilharia (...) A Rua Sete de Setembro ficou fincada
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Atualmente a Rua Sete de Setembro foi renomeada para Avenida Sete de Setembro. Já a Rua Conde de
Porto Alegre mantém o mesmo nome.
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A análise desta fotografia já foi desenvolvida pelo autor em outro trabalho. Ver: LOPES (2013a).
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de cadáveres e de animais feridos, abandonados pelos assaltantes. (Diário Popular,
08/12/1893)
Ressalta-se que o Diário Popular era o órgão do Partido Republicano em Pelotas e suas
notícias tendiam a apresentar uma posição favorável para o lado republicano (LOPES, 2013b,
p.03-05). Contudo, o trecho da notícia acima narra uma cena de um dos combates realizado no
espaço urbano de Bagé, inclusive relatando o seu resultado trágico, provavelmente ocorrido
na trincheira (ou próximo a ela) que aparece nas duas fotografias feitas por Greco. Uma
diferença entre a matéria do jornal e as fotografias de Greco, assim como o conjunto das
imagens feitas por ele, se refere ao tom sensacionalista dado ao combate nas páginas do
jornal, ou seja, uma descrição sobre cadáveres e animais feridos abandonados enquanto
nenhuma fotografia apresenta um cenário de sangue. Greco fotografou a preparação para os
combates ou os seus resultados, como as fotografias analisadas evidenciam, mas em nenhuma
delas aparecem soldados mortos ou feridos. Se ele as fez, não foram preservadas.
A não existência de fotografias sensacionalistas pode ser vista como uma alternativa
do fotógrafo à manutenção do seu “salvo conduto”, o que lhe permitia transitar e fotografar
os dois lados da Revolução. Não divulgar fotografias – e nem, quiçá, produzi-las – com
soldados mortos evitava a exposição do caráter trágico da guerra e, ao mesmo tempo, a
formação de uma posição desabonadora para ambos os lados. Já o Diário Popular não tinha tal
preocupação e seu objetivo era enaltecer o lado republicano enquanto o lado federalista era
menosprezado.
A imagem seguinte novamente é uma cena de trincheira que envolve a Igreja de São
Sebastião, mas a partir de um outro ponto da cidade (Figura 03). No alto e no fundo da
imagem é possível ver as torres da igreja. Como já colocado, nem todas as fotografias de Greco
foram identificadas, o que nem sempre permite saber a partir de qual cruzamento de ruas a
fotografia foi realizada. No caso desta imagem atribui-se sua localização como sendo a Rua
Barão do Amazonas, a qual fica no entorno da Praça da Matriz e na extremidade oposta àquela
que aparece na primeira fotografia.
FIGURA 3 – Resultados do cerco numa das ruas de Bagé.
Fonte: Acervo da Fototeca Túlio Lopes/Museu Dom Diogo. Bagé-RS

É possível apontar que esta fotografia, ao contrário das outras duas, registrou os
esultados imediatos do cerco e as consequências causadas ao espaço urbano pela destruição
das casas e interdição da rua. A fotografia novamente não apresenta a data da sua confecção
e, por causa disso, é difícil precisar o momento que a imagem foi captada. É possível que ela
tenha sido feita logo após o final do cerco, em janeiro de 1894. A própria imagem apresenta
alguns indícios para tal suposição. Primeiro, há um certo equilíbrio entre civis e militares, estes
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aparecem em vários lugares na fotografia e, portanto, não preparados para um novo combate.
Segundo, há uma desorganização dos fotografados, ou seja, existem muitas pessoas na
fotografia. É possível identificar a presença de mulheres, todas negras, e algumas crianças;
uma delas está montada no cavalo que aparece do lado esquerdo da imagem. Todos observam
o resultado do combate: os prédios destruídos e a rua interditada pelos escombros, no
entanto, aqueles que estão mais no centro da imagem parecem que, por um momento, se
posicionam e dirigem seu olhar para o fotógrafo que registrava o cenário urbano
convulsionado pelo conflito.

Considerações finais
As três fotografias de José Greco (sobretudo em relação a análise das figuras 1 e 3)
sobre a Revolução Federalista de 1893 em Bagé demonstram como a cidade se envolveu e
acabou envolvida pelos combates que aconteceram durante o período do cerco. Após 46 dias
e noites os federalistas desistiram da cidade, encerraram o cerco e direcionaram sua tropa,
composta por 1.100 homens, para outro local de batalha. A desistência federalista pode ser
vista como uma vitória para os republicanos, já que conseguiram evitar que fosse tomada
pelos seus inimigos. Contudo, o conflito ainda se estenderia até 1895 enquanto os seus
resultados na cidade de Bagé se prolongassem por anos após o seu término. As fotografias
exemplificam essa condição. Se a primeira apresenta a Praça da Matriz, com a igreja de São
Sebastião transformada no ponto central das defesas republicanas e as trincheiras construídas
nos seus arredores, a segunda apresenta a trincheira erguida no meio da rua e a terceira
demonstra, de forma mais evidente, os resultados do confronto. As três fotografias
apresentam, igualmente, ângulos diferentes da igreja, o que denota a importância que o
templo adquiriu, usada como hospital de sangue pelos republicanos no período do cerco.
As fotografias de Greco, que neste trabalho são analisadas a partir da relação entre
fotografia e memória, permitem apontar que elas constituem um documento relevante e
único ao estudo da Revolução Federalista de 1893 em Bagé. Associado a este ponto, o
conjunto das imagens produzidas por ele permite compreender o quanto o fotógrafo acabou,
assim como a cidade, se envolvendo e sendo envolvido pelo conflito. Ele fotografou as
trincheiras, mas igualmente captou a cidade transformada por elas; registrou a destruição dos
prédios e imortalizou os soldados que defendiam o lado republicano e os civis curiosos que
caminhavam ou observavam. Assim, as fotografias formam, seguindo as colocações de Joël
Candau anteriormente citadas, uma narrativa possível da guerra e uma das possibilidades de
compreender como esse conjunto fotográfico está inserido na memória da cidade a partir de
suas ruas e construções urbanas.

Fontes
Fotografias de José Greco. Fototeca Túlio Lopes do Museu Dom Diogo, Bagé-RS
Diário Popular, 08/12/1893. Biblioteca Pública Pelotense, Pelotas-RS
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Patrimônio, fotografia e objetos de memória, uma espécie de
colecionismo afetivo.
Daniele Borges Bezerra115
Tatiana Bolivar Lebedeff116

Resumo
O presente artigo apresenta reflexões sobre identidade, memória, cultura material e atribuição
de valor entre idosos, residentes em uma instituição de longa permanência. A partir da pergunta: “o que
você considera patrimônio?” constatou-se que a categoria patrimônio não possuía para os idosos um
significado muito presente. Além disso, observou-se que a resposta esteve desvinculada de noções
como “herança” ou valor financeiro, histórico, artístico e cultural, mas indicou uma atribuição de “valor”
sobre categorias, que se pode chamar de estabilizadoras, tais como: saúde e armário. Embora, sem
aparente vinculação se verá que o armário assume a importante função de preservação da intimidade
dos moradores e de seus objetos de afeição, e que a existência de coleções mínimas, protegidas no
interior destes armários, auxilia a reflexão sobre o conceito de patrimônio. O patrimônio, comumente
compreendido como produto de atribuições de valor, será, neste estudo, qualificado como um
patrimônio de cunho afetivo.
Palavras-chave: velhice, asilamento, identidade, cultura material, valor patrimonial.

Introdução
Este trabalho resulta de parte da pesquisa Identidade, ambiente e memória:
cartografia narrativo-visual da pessoa idosa, iniciada em setembro de 2012. A pesquisa
possibilitou uma reflexão sobre a categoria patrimônio entre 13 informantes residentes em um
asilo para idosos, inaugurado em 1882 com função filantrópica, e que preserva até hoje a
denominação original: Asilo de Mendigos de Pelotas.
Percebeu-se que, na maioria das vezes, a categoria patrimônio não é associada à ideia
de herança, com uma atribuição de valor econômico. Contudo, é interessante observar que o
exercício de um olhar para o passado e a identificação de uma imagem de si “na velhice”
forneceu dados que permitem pensar a categoria patrimônio enquanto atribuição de valor, os
objetos na qualidade de suportes de identidade, selecionados a partir de um ponto de vista
afetivo.
Patrimônio como categoria vinculada aos afetos, uma relação com a memória
em idosos.
É possível afirmar que a categoria patrimônio está etimologicamente vinculada a uma
noção de valor, já que as representações que dela se faz estão sempre associadas a herança,
transmissão e tempo. Entretanto, pensar uma concepção de patrimônio na velhice pode
assumir outros aspectos e exercer outras funções que não aquelas relacionadas a patrimônio
financeiro, genético ou cultural. Nessa fase da vida em que e a perspectiva de futuro muda, é
provável que os conceitos já tenham sido testados, avaliados e, a prática tenha se convertido
em determinada forma de ver e integrar o fluxo temporal. Do mesmo modo que a atribuição
de valores pode ser deslocada para outros elementos ou aspectos da vida que extrapolam o
meramente material, é provável que o patrimônio nesse contexto se constitua de outro modo.
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Pode-se falar, nos termos de Riegl, de um valor rememorativo vinculado a
monumentos não intencionais, que são aqueles que apresentam um valor histórico de caráter
rememorativo e que, no entanto, não foram criados com intuito ou função rememorativa.
Assim, o valor monumental é atribuído a posteriori, como é o caso de objetos com função
rememorativa e historicidade. Objetos que assumem simbolicamente a posição de
monumento de resistência ao esvaziamento. Propõe-se pensar a memória e os objetos de
memória como monumentos à personalidade, a favor da identidade pessoal, resistência contra
o esquecimento e contra o silenciamento.
Neste artigo, optou-se por não usar a categoria patrimônio cultural, pois o
desenvolvimento da pesquisa ressaltou a quase total ausência da categoria cultural no
imaginário investigado. Portanto, a categoria patrimônio que aqui se apresenta está
estritamente vinculada aos afetos íntimos, individuais e familiares dos informantes.
É fundamental salientar que as falas provenientes da pergunta “o que você considera
patrimônio?” resultam de um diálogo estabelecido com idosos asilados, o que determina o
caráter das respostas. Uma das constatações feitas, a partir destas respostas, foi a de que num
momento em que os planos de vida já foram seguidos, realizados, ou não, o bem estar físico e
mental se torna algo muito valioso. Neste contexto, é comum ouvir destas pessoas frases com
frequência relacionadas à saúde, como por exemplo: “Tendo saúde têm tudo” (Enilda); “Coisa
triste a gente não ter saúde” (Doralice).
Somado a isso é comum, que neste período da vida, além do trabalho de memória
constante, estas pessoas se vejam privadas de sua função, e identifiquem o envelhecimento
com uma fase de encerramento, o período de fazer conclusões, já que não identificam nas
práticas diárias muitas expectativas para o futuro, o que aumenta à medida que estejam
distanciadas do que Halbwachs chama de “função de conservar os traços do seu passado”117
(HALBWACHS, 2002. p.93). O idoso asilado, na maioria das vezes, localiza-se em estado de
isolamento da ação social. Ou, conforme afirma Bosi, ele “se retrai do seu lugar social” (p.83)
Na fala de Ivone é clara a busca de uma definição de patrimônio a partir de uma
análise da própria vida:
Antes eu trabalhei muito, mas só pensava em fazer um futuro, alguma coisa assim, dar
uma resposta... Porque aí depende, né... se é patrimônio histórico, se é financeiro... Eu, pra
mim, o maior patrimônio do ser humano é a vida. Por isso que eu te falo que se alguém me
dissesse que quando eu tinha vinte anos eu ia fazer sessenta, eu mudaria alguma coisa, porque
eu acho que o maior patrimônio é a nossa vida. (Entrevista com Ivone, 23/10/2012).
Além disso, destaca-se que a intenção de futuro, presente nas ações do passado, hoje
são entendidas com menos valor que no período ao qual se referiam. Como é o caso de Ivone
que, no momento da pesquisa, recorreu às suas memórias e atribuiu à própria vida um valor
patrimonial. Tal fato só foi possível à medida que Ivone pôde realizar um trabalho de memória.
Para Halbwachs a memória é resultado de um trabalho que envolve “reconhecimento e
localização” (2002, p.107), Para Bosi “lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar,
com imagens e ideia de hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho”
(2009, p.55).
Neste caso, ao localizar-se neste tempo linear ao qual chamamos “o presente da
pesquisa”, Ivone já havia chegado no seu futuro. O futuro de Ivone era aquele no qual ela
havia projetado suas expectativas, seu investimento laborativo e afetivo. Esta escrita linear do
tempo na memória autoriza a fala de Ivone como uma contribuição a partir das próprias
experiências. Ao realizar esse trabalho de memória Ivone desloca valores dos bens aos quais
117
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havia investido atenção durante a vida, e realoca valores em memórias de experiências
significativas na categoria que para ela tem o maior sentido patrimonial de todos: a “vida”
como um canteiro de experiências e como um produto de escolhas.
Conforme dito antes, no grupo de idosos investigado, a categoria patrimônio está
ligada a algo valioso, um valor atribuído com base nas experiências de vida e na própria
lembrança de si. Algo que, registrado no tempo, reafirma a própria identidade. Observou-se
que nesse caso o valor é atribuído às lembranças que envolvem as categorias família e casa.
Por outro lado, o aspecto “raro” de alguns poucos objetos preservados, que além de
rememorativos simbolizam um último elo físico em relação ao passado, evidencia um valor
não pautado na materialidade, mas absolutamente simbólico e, portanto, da ordem do
intangível. Embora se tratando de objetos tangíveis integrantes da cultura material, os
mesmos são pessoais e íntimos e, portanto, resguardam apenas as pessoas com as quais se
vinculam cotidianamente. Contudo, seu aspecto imaterial possibilita reflexões e auxilia no
estudo sobre memória e identidade, por serem esses objetos que atuam como veículos de
lembranças. Poder-se-ia falar de transmissores de lembranças do passado versus o presente,
ou de reminders nos termos de Ricouer (2010, p. 55-56).
Desse modo, além de objetos de valor afetivo, esses elementos aglutinadores do
tempo podem ser considerados, como Allan Radley (1994) propõe, objetos de uma coleção
pessoal, de cunho biográfico. Não apenas pela característica material pela qual foram
escolhidos, mas pelo fato de emanarem contemporaneamente a certeza de terem estado
presentes em diversos estágios de vida da pessoa à qual, de algum modo, se assimilam. Allan
Radley introduz o tema da memória como assunto de interesse científico não mais vinculado
apenas a uma faculdade centrada no indivíduo e seu psiquismo, mas considerando-a em seu
sentido coletivo e de confluência social.
O autor, ao citar Bartlett, salienta o aspecto coletivo da memória ao dizer que a
memória “não é um mecanismo de recuperação de informação armazenada, mas uma
atividade construtiva onde há a união afirmativa de assuntos em estados passados por meio
de um quadro de entendimento compartilhado” (BARTLETT apud RADLEY, 1994, p. 46).
Segundo o autor, Bartlett descreve a memória como “a constructive act ‘inside the head’ of
the social individual” (idem), ainda que entendida modernamente como o discurso que as
pessoas mantêm sobre o seu passado. Radley afirma que a memória, enquanto objeto de
estudo, deixa de ser um assunto exclusivo das faculdades psicológicas e passa a ser
considerada como um produto social. Ele diz que: “this movement, however, still falls short of
addressing questions relating to remembering in a world of things, both natural and products
of cultural endeavor – where it concentrates upon memory as a product of discourse”
(RADLEY, idem, p. 46).
Para Radley, a esfera dos objetos materiais é ordenadora e afirma um senso de
continuidade, além de agir como marcador das mudanças temporais (idem, ibidem), pois
muitos objetos evocam um senso de tempo e lugar. Assim, como afirma Halbwachs, nossas
lembranças se fixam em quadros sociais que servem como referência à identidade e auxiliam
na reconstituição da imagem gravada como memória:
Il y a d'une part un cadre spatial, temporel, et, plus généralement social. Cet ensemble
de représentations stables et dominantes nous permet en effet, après coup, de nous rappeler
à volonté les événements essentiels de notre passé. (HALBWACHS, 2002, p. 89)
Para Halbwachs (idem) os quadros da memória são como uma moldura que
circunscreve a imagem/lembrança e pressupõem estabilidade e permanência das lembranças
vinculadas a pontos de contato. A ausência de tais quadros acarretaria no desaparecimento ou
na transformação das lembranças.
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Objetos narrativos e velhice institucionalizada, uma abordagem a cerca do
valor patrimonial.
Certeau (2009, p.190) introduz o tema patrimonial referindo-se ao patrimônio como
fantasma. Sobressai em seu texto o aspecto intangível preservado a partir da cultura material.
O autor afirma que as práticas patrimoniais estão sempre associadas a práticas de
colecionismo, e as políticas museológicas à ideia de “tesouros”. Desse modo, o autor salienta a
questão do valor subjetivo agregado aos objetos que se busca preservar do desaparecimento.
Com relação à atribuição de valor aos bens, Certeau chama atenção para a tendência das
práticas patrimoniais em adotar critérios de seleção pautados na excepcionalidade do bem:
A arte popular só é exaltada quando se trata de um passado longínquo que passou a
ser objeto de curiosidade. Por que esta estima desmorona uma vez que se trata de
trabalhadores ou de comerciantes vivos, como se eles fossem menos criativos que outrora, ou
como se os promotores e os funcionários dessem prova hoje de uma inventividade fora do
comum [...] (idem, p.198).
Segundo Debary e Turgeon, “Les politiques patrimoniales visent des forms
d’affirmation identitaire, voire d’autonomie autochtone, en reconstruisant et en exposant un
passé.” (2007, p.6). É nesse sentido que a cultura material, expressa através de coleções
íntimas ou do tipo museológico, exerce função afirmativa ao atestar um duplo temporal:
presente e passado justapostos e impregnados nos objetos que podem ser lidos como parte da
memória e narrar uma história no presente.
Ao pensar os objetos como potenciais evocadores de lembranças, Alan Radley (1994)
os considera como pontos de contato entre a pessoa da lembrança e o processo de
constituição de memórias. O autor afirma ainda que é incorreto compreender a memória
apenas como uma ordenação cognitiva neutra ou passiva dos objetos, pois: “how and what we
remember is also objectified in material forms which are sometimes [...] arranged to embody
categories and thereby mark out the objects' significance.” (RADLEY,1994 p.47).
Também é possível averiguar a constituição de uma coleção de objetos que compõem
uma narrativa de função estabilizadora (Cf HALBWACHS, 2002, p. 89) na medida em que
preservam também a identidade. Com relação a isso, Radley afirma: “a study of people's
personal possessions shows, as would be expected, that objects are used to establish a link
with the past which helps to sustain identity and that this increases as individuals become
older”(idem, ibidem). De fato, pessoas desprovidas de objetos pessoais significativos sob o
ponto de vista afetivo e temporal demonstram uma ausência de traços que as autodefina. Por
outro lado, é possível observar pessoas que buscam vestígios e marcas singulares e
transformam seus cantos de intimidade (Cf. BACHELARD, 2000) em verdadeiros universos
reduzidos, almanaques de elementos dissociados do seu cotidiano que passam a incorporá-lo
como um acervo de curiosidades, quiçá de memórias não vividas.
Esse é o caso do canto do Seu João “Mudo”, morador do Asilo de Mendigos de Pelotas,
que apresenta uma variedade assombrosa de elementos provenientes de diversas fontes e
mantém a característica clara do colecionismo individual: uma vela de dois anos nunca acesa,
capas de revistas, recortes sobre animais, faixas, caixas, malas, um instrumento musical,
fotografias de revista, balões murchos, a caixa de uma serra circular, colares havaianos,
calendários de anos passados, enfim, um inventário de elementos que compõe o espaço e
inventa uma estória que preenche lacunas de um tempo não construído, o tempo ocioso da
instituição, da difícil comunicação, da solidão e, portanto, do esquecimento. Nesse canto, há a
criação de um universo paralelo quase onírico que faz pensar na lista de classificação de
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animais do “Empório celestial de conhecimentos benévolos” de Jorge Luis Borges, citado por
Izquierdo (1989, p. 93).
Sobre isso, Hallbwachs atribui ao espaço118 e aos objetos materiais de convívio diário
uma função estabilizadora. O autor associa os objetos do cotidiano a uma “imagem de
permanência e estabilidade” (HALBWACHS, 2006, p.157). Ou seja, o espaço no qual se vive e
os objetos que escolhemos, materiais que elegemos e preservamos no cotidiano, servem como
testemunhas da existência do tempo. Quase como um atestado de presença inculcado nas
marcas de passagem temporal.
Nesse sentido, a fotografia parece ser o objeto por excelência a tornar material o
instante intangível que se perde no tempo. A característica de registro da imagem fotográfica
acentua a sua função rememorativa nesse ato de materialização do instante efêmero.
Contudo, qualquer objeto “eleito” pode cumprir a função rememorativa como suporte de
memória, objetos nos quais a vida deixou seus registros de forma simbólica e que só fazem
sentido para a pessoa da memória que lhes atribui significado.
A expressão “desenraizamento” adotada por Radley (1994) elucida a função identitária
da memória associada aos objetos, aos lugares e até mesmo às pessoas, constritas ao
deslocamento do contexto que as identifica como pessoa. Com relação aos idosos
pesquisados, a questão do “desenraizamento” é evidente como marca à qual muitos resistem
de maneira opositiva no presente, tendo como referencial o passado onde se localizam as
lembranças construídas de si, de suas famílias, de suas casas e de suas peripécias enquanto
atores sociais.
FIGURA 1 – Idosos moradores no Asilo de Mendigos de Pelotas, Pelotas, Brasil, pesquisa de
campo.

Fonte: Acervo da autora. Daniele Borges, 2013.

118118

Cf. Bergson (1999, p.169). O autor afirma que o espaço serve como esquema para o futuro próximo,
“e como esse futuro deve escoar-se indefinidamente, o espaço que o simboliza tem a propriedade de permanecer,
em sua imobilidade *...+”. (Grifos nossos).
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Not only the artefact but the person has been displaced *…+ the elderly being removed
from the centre of the socioeconomic stage of their culture. This ‘sense of the past’ is revealed
through efforts to evoke either a sense of continuity with a discrete break from, what has gone
before. (RADLEY, 1994, p. 51)
No caso específico do Asilo de Mendigos de Pelotas, parece-nos que não é a instituição
em si, mas a ruptura com os vínculos do passado que desterritorializa as pessoas que ali
residem. Além disso, a subtração destas enquanto atores sociais se torna mais evidente
quando o idoso reduz drasticamente suas funções em sociedade e nenhuma outra função lhe
é atribuída nessa fase da vida. Alguns idosos que mantêm os vínculos familiares, conforme
Tedesco (2001), desempenham funções sociais próprias à terceira idade em família.
Diferentemente dos idosos do asilo, os nonos estudados por Tedesco cumprem a função de
auxiliar os filhos na criação dos netos e no compartilhamento de histórias do passado da
família, e muitas vezes contribuem com a renda familiar. Segundo o autor, os nonos
campesinos desejam participar do futuro reconstituindo relações do passado, e “seu desejo se
realiza na medida de sua utilidade”.
Para Halbwachs (2006), quando o idoso já não é uma pessoa ativa em sociedade,
inibido de suas ações no presente, faz diversas imersões no passado através da imaginação.
Assim, o autor afirma que o ato rememorativo no idoso transforma-se numa “verdadeira
ocupação”. É nesse contexto que a ação de lembrar pode ser uma função social de transmissão
no presente “de um passado do qual se constituíram depositários” (idem, 2006, p. 129). A
categoria idoso, muitas vezes abordada de maneira depreciativa pelo uso da palavra “velho”,
é, em contrapartida, incorporada em sociedades não ocidentais com uma importante função
social de coesão do grupo através da transmissão geracional. Halbwachs atribui ao espaço
onde se desenrolam as experiências de vida e aos objetos nele circunscritos uma função
estabilizadora, diretamente relacionada à personalidade: “Eles são uma espécie de companhia
silenciosa e imóvel *...+ e nos dão uma sensação de ordem e tranquilidade.” (HALBWACHS,
2006, p. 157).
Da mesma forma, Bosi fala dos objetos como biográficos por se incorporarem à vida,
envelhecerem junto com a pessoa e nos rodearem, criando, como diria Mazzuchi Ferreira
(1998, p. 209), uma espécie de moldura social para as lembranças e uma sensação de
continuidade: “mais que um sentimento estético ou de utilidade, os objetos nos dão um
assentimento à nossa posição no mundo, à nossa identidade” (BOSI, 2009, p.441). Assim, são
as próprias lembranças que tomam o lugar de patrimônio, bem como objetos pessoais que
mantêm vivas e próximas essas experiências marcantes do passado, como é o caso do relicário
de Dona Maria Laura, guardado e protegido entre seus pertences pessoais, com a foto do filho
falecido aos 18 anos.
Além do relicário, ícone de proteção de algo valioso e do aspecto visual diretamente
relacionado à lembrança na forma de imagem, Maria Laura possui outras quatro fotografias
compreendias como relíquias: um quadro em formato oval com a foto em preto e branco dos
pais, a foto do falecido marido, a foto do aniversário de três anos do filho morto e a foto do
neto, filho do falecido, sobre a mesa de cabeceira. Tais elementos constituem, de certo modo,
uma coleção mínima de objetos privados que, contudo, não obedece a nenhum critério de
seleção além do afetivo. O único quesito em questão aqui é a preservação dos últimos
registros visuais que ela possui dos familiares e de si mesma. São fotografias salvas de uma
enchente que Maria Laura viveu antes da morte do filho. São, portanto, seus únicos e raros
reminders (RICOUER,2010, p.55) eleitos, já que optou por morar no asilo para evitar o
constante ato rememorativo desencadeado pela casa, reminder (idem) das lembranças do
filho e da sua morte.
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Bachelard fala da casa como um objeto referencial fornecedor de imagens, local de
enraizamento, “o nosso canto do mundo” (BACHELARD, 2000, p.24), ao mesmo tempo um
cosmos e um local de intimidade. Para o autor, memória e imaginação não podem ser
dissociadas, já que estão sempre vinculadas às emoções do passado, manifestas a partir de
uma vinculação das lembranças às imagens oriundas do espaço em que foram geradas:
Pelos sonhos as diversas moradas de nossa vida se interpenetram e guardam os
tesouros dos dias antigos. Quando na nova casa, retornam as lembranças das antigas moradas,
transportamo-nos ao país da infância [...] vivemos fixações, fixações de felicidade.
Reconfortamo-nos ao reviver lembranças de proteção. Algo fechado deve guardar as
lembranças, conservando-lhes seus valores de imagens. (BACHELARD, 2000, p. 25-26)
O ato de habitar constitui a mais forte ligação entre o espaço e o tempo como ponto
de apoio no registro das memórias, pois os lugares atuam como documentos das inscrições
memoriais. Assim, as narrativas dos idosos quando fazem parte de voos ao passado são, como
chama Ricouer (idem, ibidem), declarativas, pois não se tratam de afecções, mas de um
esforço que pressupõe uma reconstrução do passado no presente, a sua atualização feita a
partir da imaginação, das lembranças/imagem e de pontos de apoio que podem ser tanto
espaciais como temporais, ou ambos, além de objetos particulares que desempenham a
função de estabilidade e sincronismo temporal, ao participar dessa relação íntima com o
tempo vivido pelo corpo. “Como a testemunha numa investigação policial, posso dizer sobre
tais lugares que ‘eu estava lá’” (RICOUER, idem, p.57).
A preservação de objetos pessoais que acompanham e testemunham a presença da
pessoa no tempo podem servir como artifício antiesquecimento, como resistência ao tempo
que, conforme Aristóteles (apud RICOUER, p. 60), também “consome e desfaz”.
Desse modo, os objetos assumem o lugar de suporte da memória pessoal,
estreitamente vinculados à personalidade e à categoria identidade. Goffman (2003, p. 28)
afirma que “um conjunto de bens individuais tem uma relação muito grande com o eu”, ou
seja, as pessoas lançam mão de uma série de objetos selecionados que irão auxiliá-las a
interferir sobre a aparência pessoal de modo que possuam controle sobre ela e sejam capazes
de mostrar-se de um modo determinado. Assim, precisam de roupas, acessórios, cosméticos,
utensílios, bem como um local seguro para guardá-los, do mesmo modo que abriga a pessoa
que os utiliza. Esse conjunto de itens relacionados ao mise en scène, Goffman define como
“estojo de identidade” (idem, ibidem), que no contexto do asilo estudado pode ser pensado
como um estojo de identidade mínima.
Quanto a isso, é interessante pensar como se dão as relações entre os moradores do
asilo, um ambiente de convivência coletiva onde se compartilham o espaço, as rotinas e os
objetos, que carregam as marcas de presença e ausência de pessoas indeterminadas. Registros
que salientam o acúmulo de um tempo que não é íntimo, mas compartilhado. Quem haveria
sentado naquela poltrona, deitado naquela cama, usado aquela camisa ou preenchido aquele
que hoje é o seu armário, e que coisas haveria guardado nele Como se configura esse estojo
mínimo em um espaço “multi”
Ao tratar dos espaços de intimidade, Bachelard considera o armário como um deles, o
que pode ser claramente observado entre os informantes moradores do asilo. Uma vez que o
ambiente coletivo não possibilita locais de intimidade, seus armários parecem dilatar-se em
possibilidades de segredos e tesouros pertinentes à memória individual e à própria identidade:
“Todo poeta dos móveis_ mesmo um poeta *...+ sem móveis_ sabe por instinto que o espaço
interior do velho armário é profundo. O espaço interior do armário é um espaço de intimidade,
um espaço que não se abre para qualquer um”. (2000, p.91)
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Enfim, nos parece que a relação temporal estabelecida no asilo, onde tudo é
compartilhado, seja marcada pela ausência de intimidade. Note-se que a própria rotina diária
é instituída pela marcação uniforme do sino que anuncia os “compromissos” do dia: café da
manhã, almoço e janta. Contudo, mesmo enquadrados neste ritmo imposto, cada um possui
seu modo de estar. Por exemplo, os lugares são sempre os mesmos, ocupados por cada um
nas mesas, alguns trazem utensílios pessoais para as refeições (a maioria utiliza os copos e
pratos plásticos da instituição). Nesses detalhes do cotidiano é possível perceber a resistência
em sucumbir ao cancelamento involuntário e à despersonalização abordada por Goffman
(2003) com relação às instituições totais.
Assim, do mesmo modo que é possível considerar a memória enquanto potencial
suporte da personalidade, tanto espaço quanto objetos que fizeram ou ainda fazem parte da
vida das pessoas agem como suportes de memória e personalidade.
Esses objetos e memórias, conforme Halbwachs, assumem posturas afetivas “em volta
de nós como uma sociedade muda e imóvel. Eles não falam, mas nós os compreendemos,
porque têm um sentido que familiarmente deciframos” (2006, p.158). Eles são, na maioria das
vezes, o único vínculo com o passado que caracteriza geralmente o momento prazeroso da
vida e até mesmo o momento de liberdade, já que na maioria dos casos o idoso relaciona o
asilo a um local quase hermético. Para um deles: “parece um mosteiro, não gosto de ficar
preso” (Garcia). Para outro: “Eu não posso sair. O asilo prende agente” (José Inácio).
Nesse contexto, é possível pensar os objetos como uma coleção mínima individual,
que caracteriza o seu maior patrimônio simbólico ao desempenhar uma função altamente
afetiva, compartilhada por poucos, e de preservação da própria identidade. Tedesco denomina
esses objetos biográficos como “testemunhos de passado vivido” (2001, p. 37) e afirma que
“valores sentimentais estão unidos à memória, ligados a uma figura familiar *...+ e perdem sua
razão se desvinculados de seus possuidores” (idem, ibidem). Para o autor, esses vestígios agem
como subterfúgios contra a desfiguração social dos velhos: “contra as fortes alterações do
novo, do presente sobre o passado e do futuro sobre o presente”. (Idem, ibidem).
Assim, percebeu-se em diálogo com esses idosos, que seus objetos e lugares de
memória, aos quais chamamos de coleções mínimas, constituem no presente, juntamente com
as categorias: vida e saúde, seu patrimônio simbólico e desempenham uma função altamente
afetiva compartilhada com poucos. Opta-se, portanto, por falar em personalidade, ao invés de
identidade, pois com a relação objetal, trata-se a priori da preservação de si próprios nos
pequenos traços distintivos cotidianos. Não se tratou aqui de investigar de quais maneiras
essas identidades estão ancoradas de forma coletiva, mas sim do que se preserva e do que se
manifesta na forma de personalidade como resistência ao caráter híbrido e alienador das
instituições totais.

Considerações finais: patrimônio afetivo
Pode-se dizer que o patrimônio seja algo preservável e transmissível, vinculado a partir
das emoções e da afetividade. No caso da ausência de um patrimônio material e na carência
em identificar bens de habitual natureza intangível (saberes, fazeres, celebrações...) pode-se
pensar a memória não como função em relação a determinado bem, mas ela própria enquanto
bem a ser preservado na forma narrativa das lembranças.
A memória de vida do idoso ou o que ele preserva de memória, o que ele seleciona e
atribui à narrativa da sua vida, assume um lugar afetivo e de grande valor identitário, neste
caso considerado como um tipo de patrimônio. Assim, a ideia de um patrimônio afetivo é
tomada a partir do ponto de vista de quem lembra e seleciona suas memórias.
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Com relação a esta pesquisa com idosos, no âmbito dos estudos da memória social e
do patrimônio cultural, apesar do potencial narrativo119 dos idosos ao rememorar, e mesmo da
significância das lembranças narradas, não existem critérios que os “classifiquem” no sistema
de Tesouros Vivos, já que a única atribuição de valor que há nas narrativas colhidas é
individual. Portanto, não se busca registrar exímios trovadores ou instrumentistas, costureiros.
Todos esses sujeitos aparecem como pessoas normais que exercitam atividades em um nível
doméstico. A partir da análise do conceito individual de patrimônio expresso pelos
interlocutores percebe-se em suas evocações e narrativas uma escassa identificação com o
patrimônio cultural da cidade. Apesar de termos observado a relação de memórias individuais
e familiares vinculadas a lugares físicos da cidade, percebeu-se que as memórias com as quais
esses idosos transcorrem o dia são aquelas vinculadas à vida familiar e à casa de origem.
A notória escassez com relação a memórias vinculadas a pontos patrimoniais da cidade
revela uma forma de esquecimento que nada tem de neurológico, mas está mais relacionado a
uma memória com a qual não existe identificação no presente. O presente é, desse modo,
cerceado pelas sensações da vida em ambiente fechado e algumas reminiscências, que são
quase como fotografias, cenas escolhidas e reproduzidas quando mencionado o tema
“cidade”.
O trabalho de memória (Cf.HALBWACHS, 2002 p. 107) resulta em narrativas que
afirmam a presença em ambientes alterados pelo tempo e pelos seus usos. O banco da Praça
Coronel Pedro Osório, onde a família de base costumava sentar-se; o cinema como palco da
juventude; o bairro onde cresceu; a profissão de cortador de lenha, a lenha que alimentava a
maria-fumaça; a casa que deixou: lembranças que não chegam a constituir uma memória
sobre a cidade de Pelotas. Emergem, por outro lado, elementos preservados que estão
vinculados à manutenção da própria identidade: a família de origem, memórias de infância, o
trabalho, as aventuras, as perdas. Lembranças fortemente vinculadas às emoções vividas e
que, de certa forma, preserva-os enquanto indivíduos no centro de um sistema que não
conserva nada de individual além do espaço restrito da cama, do armário, e das lembranças.
Por subtrair-se à lei do presente, esses objetos inanimados adquirem autonomia. São
atores, heróis de legenda. Organizam em torno de si o romance da cidade. [...] Assumem o
papel misterioso que as sociedades tradicionais atribuíam à velhice, que vem de regiões que
ultrapassam o saber. Eles são testemunhas de uma história que, ao contrário dos museus ou
dos livros, já não tem mais linguagem. Historicamente eles têm uma função de abrir uma
profundidade no presente [...]. (CERTEAU, 1994 p.192).
A escassez de objetos de memória que carreguem uma memória pregressa, ou mesmo
a eleição de objetos muito simbólicos selecionados e salvos nesse processo de perdas, como as
fotografias, faz com que esses objetos sejam qualificados por um alto valor afetivo e memorial
e assumam, de certo modo, um valor patrimonial relacionado à identidade a partir de um
vínculo concreto com o passado. O objeto que incorpora e carrega consigo os sinais do tempo
e do uso, o objeto que acompanhou o trajeto da pessoa, assume, além da mensagem que
carrega, da função de rememoração ou do atestado de existência no tempo, uma noção de
tempo vivido e de pertencimento que não se extinguiu completamente. De outro lado, a
ausência de objetos de memória ou de memórias vinculadas a pontos compartilhados
socialmente deflagra a perda de identidade individual.
Para Erving Goffman (2003) a vida em instituição total, anula os aspectos pessoais e
identitários dos indivíduos, que passam a submeter-se à autoridade de um local com regras
fixas e funcionamento condicionante. Assim, as vivências e as lembranças tornam-se restritas e

119

Cf Walter Benjamin (1994) sobre o narrador e o processo narrativo.
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inscritas em um espaço coletivo no qual as identidades pessoais tendem a se diluir em favor de
uma identidade relacionada ao mundo da velhice, do abandono ou da solidão. Surgem temas
como a saudade da casa de infância e o desejo de possuir uma casa própria. A relação
estabelecida entre saudade da casa de infância ou da família de base nessa fase que evidencia
o encerramento do ciclo da vida, talvez se deva a uma retrospectiva de um tempo em que se
projetava para o futuro uma série de possibilidades, no presente encerradas pelo esgotamento
do tempo e pelo espaço físico. Além do desejo de ter uma casa própria, os elementos
valorizados são a saúde, as lembranças do passado e a própria vida.
É importante destacar que lembranças preservadas pela fixação na memória e
também conectadas a objetos evocadores povoam espaços subjetivos da memória
intimamente relacionados à identidade, como uma forma de resistência ao esquecimento.
Nesse processo de preservação da história pessoal, de traços da personalidade e da própria
identidade, os objetos memoriais, que funcionam como suportes de memória no tempo,
"permettent aussi à l´individu de dire ce qu’ il est, d’ affirmer sa personnalité et d’ assurer son
intégration sociale." (TURGEON, 2007, p. 24).
Assim, percebe-se que as narrativas dos idosos estudados, ao priorizar memórias da
belle époque de suas vidas, salientam o estreitamento dos laços entre memória e identidade
em nível individual. Além disso, toda memória narrada traz consigo pontos de referência que
são atestados de presença no passado, de experiências que não existem mais, e que,
portando, em sentido geral, só podem ser acessadas pela memória ou pela busca da
lembrança. Nesse sentido, pode-se afirmar que as memórias e os poucos objetos preservados
ocupam lugar de tesouros pessoais. A partir disso, propõe-se uma aproximação natural entre
imaterialidade no campo patrimonial e imaterialidade com relação à vida individual.
É provável que com a negativa de um patrimônio cultural coletivo se configure a
preservação de um patrimônio individual afetivo inserido em dois suportes de memória
importantes, como a família e o local de moradia. Considera-se, além disso, uma relação
simbólica entre a classificação do local a partir da qualidade Asilo “de Mendigos”, a atribuição
de “trabalhadores da memória” como um dos principais papéis do velho em sociedade e o
exercício da memória como mecanismo de atribuição de valor aos objetos pessoais, que são
ao mesmo tempo índices de identidade e tesouros privados.
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Fotografia sequencial e fotomontagem: fragmentos espaço-temporais
da paisagem do Bairro Laranjal
Fernanda Tomiello120
Eduardo Rocha121

Resumo
Este artigo consiste num ensaio vinculado à dissertação que está sendo desenvolvida pela
autora no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas. O trabalho propõe uma abordagem da paisagem através
do método da cartografia, cruzando diferentes espaços e tempos em imagens criadas mediante a
combinação de fotografia sequencial e fotomontagem. A partir de estudos exploratórios realizados foi
possível observar que a integração entre fragmentos espaço-temporais da paisagem permite
representar processos e não apenas estados, relações e não apenas objetos. Destaca-se também o
potencial criativo do processo utilizado, que amplia as possibilidades de representação e de apreensão e
possibilita construir imagens potentes, pertubadoras e com forte aspecto conotativo.
Palavras-chave: paisagem, imagem, cidade, fotografia.

Introdução
A paisagem da cidade integra e relaciona aspectos físicos, históricos, culturais e sociais
da vida urbana e, segundo Peixoto (2004, p. 13), também é constituída pelo cruzamento entre
diversos espaços e tempos. Este trabalho tem como foco o estudo da dinâmica visual da
paisagem urbana, através de diferentes cenas (espaço) e de vários instantes de cada cena
(tempo), representados através de imagens que integram técnicas de fotografia sequencial e
fotomontagem.
O recorte empírico dessa pesquisa situa-se no bairro Laranjal, na cidade de Pelotas/RS,
onde a paisagem é marcada pela interface entre o bairro em si, onde predominam elementos
artificiais e culturais, e a Laguna dos Patos, onde os elementos naturais aparecem com mais
força. Na orla - fronteira que une essas duas áreas - concentram-se os fluxos e o movimento e
a paisagem mostra-se mais complexa.
Assim, a justificativa desse trabalho se baseia na necessidade de ampliação das formas
de se representar e criar a paisagem urbana, o que se busca através de imagens que
caracterizam colagens temporais, entendendo que não há maneira única ideal para abordar a
representação e criação da paisagem, mas que a integração entre fotografia sequencial e
fotomontagem é uma possibilidade com potencial que merece ser explorada.
Este trabalho assume a hipótese de que mediante a integração entre fotografia
sequencial e fotomontagem é possível produzir um conjunto de imagens capaz de representar
e criar a diferença através da repetição, ao capturar o movimento e a dinâmica de uma
determinada paisagem e incitar uma forma de olhar, interpretar e conceber a paisagem mais
criativa e desprendida das amarras da fotografia convencional.
Para Peixoto (2004, p. 11), a paisagem não se esgota naquilo que vemos em um
determinado momento, sendo assim, cada leitura feita a partir dela é um mero fragmento,
uma fatia de um universo infinitamente maior. Dessa forma, o objetivo geral dessa pesquisa é
contribuir para um entendimento mais amplo da paisagem urbana, especialmente da sua
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dinâmica visual, considerando variações de caráter estrutural, funcional e natural. Os objetivos
específicos do trabalho podem ser explorados segundo dois enfoques: um no campo do
conhecimento teórico, com resultados mais conceituais (objetivos “a” e “b”), e outro no
campo instrumental, com resultados mais técnicos (objetivos “c” e “d”).
a) Capturar a dinâmica da paisagem urbana, as mudanças de caráter estrutural,
funcional e natural, que ocorrem ao longo das horas do dia, dos dias a semana, das épocas do
ano, mediante a utilização de fotografia sequencial e fotomontagem;
b) Construir conhecimento teórico acerca das implicações da utilização da fotografia
sequencial e da fotomontagem na captura da dinâmica da paisagem e na sua representação e
criação.
c) Explorar tipos de equipamentos, formato e resolução de imagens, técnicas de
edição, intervalos de tempo e locais estratégicos para captura e sistematização das imagens,
de modo a facilitar e viabilizar a utilização da fotografia sequencial e da fotomontagem como
instrumentos capazes de capturar a dinâmica da paisagem.
d) Relacionar diferentes formas de composição de sequencias fotográficas com tipos
de variações na paisagem estudadas e tipos de abordagens pretendidas.
Este trabalho está sendo realizado com o método de cartografia, que busca a
investigação na dimensão processual da realidade e pressupõe que o ato de conhecer é criador
da realidade, colocando em questão o paradigma da representação (kastrup, 2013, p. 264265). O método também pode ser compreendido mediante suas etapas principais, descritas a
seguir: estabelecimento de referencial teórico; definição de objetivos; geração de hipóteses;
realização de estudos exploratórios; realização de estudo de caso; avaliação dos dados;
elaboração de publicações; compartilhamento dos resultados.

Paisagem e espaço das cidades
Segundo Santos (1996, p. 25), paisagem e espaço são um par dialético: a paisagem é a
materialização de um instante da sociedade enquanto que o espaço contém o movimento.
Ainda que a palavra paisagem seja comumente utilizada para designar espaço, paisagem e
espaço são coisas diferentes.
Santos (1996, p. 51), propõe um entendimento do espaço como um conjunto
indissociável, solidário e também contraditório, de objetos e ações. Os objetos dão suporte às
ações que, por sua vez, os modificam, criam e até eliminam, ou seja, ação o objeto estão interrelacionados, são interdependentes. De modo mais simplificado, Santos (1988, p. 10) define o
espaço como sendo “nem uma coisa, nem um sistema de coisas, senão uma realidade
relacional: coisas e relações juntas”, um conjunto de formas que contém frações da
sociedade em movimento. As formas, pois, têm um papel na realização social ao mesmo
tempo que a sociedade tem um papel decisivo na configuração espacial.
A palavra paisagem, segundo Donadieu e Périgord (apud Coelho, 2011, p. 31), tem
uma dupla origem linguística: nas línguas germânicas, paisagem se refere à uma porção visível
do território, enquanto que nas línguas latinas diz respeito à imagem e ao que ela representa.
Castro (2002), sintetiza essa dualidade ao afirmar que a paisagem é ao mesmo tempo real e
representação. Para incrementar a multiplicidade de sentidos da palavra paisagem, podemos
recorrer ao trabalho de Meinig (2002, p. 35), geógrafo americano que na década de 70
enunciou dez significados possíveis para a palavra paisagem: natureza, habitat, artefato,
sistema, problema, riqueza, ideologia, história, lugar e estética. Essa multiplicidade de
sentidos, segundo o autor, está relacionada ao fato de que “(...) qualquer paisagem é
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composta não apenas por aquilo que está à frente dos nossos olhos, mas também por aquilo
que se esconde em nossas mentes.”
A partir das considerações de Meinig, Name (2010, p. 165) observa que a palavra
paisagem não se refere somente à condição estática de um espaço, mas também à produção e
representação desse espaço, o que acrescenta uma perspectiva dinâmica e diacrônica em sua
conceituação e significados.
Santos (1988, p. 24), também reconhece o caráter dinâmico da paisagem e associa a
velocidade das mudanças que ocorrem na paisagem às condições econômicas, políticas e
culturais da sociedade. Segundo o autor, essas mutações da paisagem podem ser de caráter
estrutural ou funcional: as estruturais referem-se às mudanças formais, como a construção de
um edifício, por exemplo; as funcionais dizem respeito ao movimento funcional, o comércio
que abre durante o dia e fecha à noite, por exemplo. Mutações de ordem natural, tais como as
variações da luz natural, chuvas, nebulosidade, temperatura, ciclos da vegetação, também
podem ser observadas na paisagem [janela 3].
Enquanto que para Santos (1988, p. 21), a paisagem é o “domínio do visível”, “aquilo
que a vista abarca”, para Sauer (1925, p. 24) a paisagem não é apenas uma cena real vista por
um observador, mas uma generalização decorrente da observação de cenas individuais. Sauer
exemplifica discorrendo sobre um alagado da Europa Setentrional, cuja descrição não se refere
à uma única cena e sim um somatório de características gerais. Ainda para Sauer (1925, p. 23),
“área” e “região” são termos equivalentes à “paisagem”, pois todos caracterizam uma
associação geográfica de fatos. Em outras palavras, a paisagem pode ser entendida como uma
área composta por uma associação distinta de formas físicas e culturais.
Ainda que os conceitos de espaço e paisagem sejam polissêmicos e estejam
relacionados a várias esferas do conhecimento, interessa, para esse trabalho, não apenas uma
abordagem geral e multidisciplinar mas também uma aproximação com a área da arquitetura
e do urbanismo. Tal aproximação é buscada nos parágrafos seguintes.
Quando discutimos o conceito de espaço no campo disciplinar da arquitetura e do
urbanismo, encontramos uma relação mais direta com a ideia de lugar do que em outras
áreas. Ferrara (1999, p. 21) entende que a apropriação do espaço pelo homem o transforma
em lugar. Um lugar é um espaço com significado (Ibidem, p. 120-121). No livro Paisagens
Urbanas, Nelson Peixoto (2004, p. 11) enuncia que “as cidades são as paisagens
contemporâneas” e essa paisagem não se esgota naquilo que vemos em um determinado
momento, sendo assim, cada leitura feita a partir dela é um mero fragmento, uma fatia de um
universo infinitamente maior. A paisagem das cidades é constituída pelo cruzamento entre
diversos espaços e tempos, diversos suportes e tipos de imagens - tais como a pintura e
fotografia, cinema e vídeo (ibidem, p. 13). Por fim, podemos redescobrir e reinventar a cidade
a partir de suas paisagens, a partir de novas leituras, de experiências múltiplas no âmbito das
escalas, da distância e do tempo, (re)construir a paisagem urbana a partir da criação de
imagens contemporâneas (Ibidem p. 15).
O entendimento de que um lugar é um espaço com significado pode auxiliar na
definição de cenas a serem capturadas para registrar relações espaço-temporais de uma
paisagem. Optando por cenas de espaços com significado (lugares), para construir a imagem
de uma paisagem, certamente alcançaremos resultados mais relevantes que construindo essa
imagem mediante cenas de espaços quaisquer. Assim sendo, a abordagem da paisagem
proposta nesse trabalho buscará explorar o cruzamento de diversos espaços e tempos (que,
segundo Peixoto, é o que constitui a paisagem das cidades).
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A fotografia como dispositivo de representação e criação da paisagem
A relação entre paisagem e fotografia existe desde que surgiu o primeiro registro
fotográfico da história, que foi realizado por Joseph Nicephore Niepce em 1826 (Harrell, 2011)
e teve como tema uma paisagem urbana. Essa relação permanece até os dias atuais e se
intensifica com o passar do tempo e com a evolução da fotografia. O surgimento da fotografia,
bem como de novas técnicas de captura, edição, armazenamento e publicação de imagens,
permite que os arquitetos e urbanistas explorem cada vez mais a fotografia como ferramenta
que pode ser utilizada em diversas etapas do processo de projeto, desde levantamentos e
análises espaciais até a representação do resultado, o que pode mudar a maneira de projetar e
de conceber.
A fotografia se desdobra em diversas possibilidades, que variam de acordo com
método e técnica utilizados. Um desses desdobramentos é a fotografia sequencial, uma
técnica que foi desenvolvida por Eadweard Muybridge em 1872, quando foi convidado pelo
Governador da Califórnia para fotografar o galope de um cavalo, tendo como objetivo mostrar
que este, em um determinado momento da ação, retirava as quatro patas do chão (Gama &
Sendra, 2012). Para Chylinski (2012), a fotografia sequencial é uma técnica que permite
manipular o tempo, pois possibilita visualizar em segundos objetos e eventos que levam alguns
minutos, dias e até mesmo meses para acontecer. Chylinski (2012) também aponta a
fotografia sequencial como ferramenta para compreender melhor as mudanças da natureza e
o movimento da cidade.
Para Moholy-Nagy (2005), a fotografia sequencial, mais recente que as outras
modalidades, nos permite observar o movimento de um modo diferente, nos permite
visualizar em poucos instantes fenômenos que levam minutos, horas e até dias para acontecer.
Moholy-Nagy destaca a aproximação existente entre a fotografia sequencial e o movimento
futurista, que cultuava a beleza da velocidade. Ressalta também que a sobreposição de
imagens fotográficas pode ser usada como sinônimo de espaço-tempo.
A fotomontagem, por sua vez, consiste na combinação de fotografias ou de
fragmentos delas, de modo a criar uma nova imagem. Segundo Ades (1996, p. 13) a
fotomontagem era utilizada por artistas ou “anti-artistas” no contexto do dadaísmo
berlinense, no final da Primeira Guerra Mundial, como uma reação à pintura à óleo, que era
tida como linguagem artística única e exclusiva. Atualmente, a fotomontagem parece
continuar sendo utilizada como uma reação, uma reação à homogeneidade visual da fotografia
tradicional.
Segundo Burrill (2001, p. 12), a teoria de fotocolagem (termo análogo à
fotomontagem) de David Hockney baseia-se essencialmente na ideia de que as pessoas
normalmente observam uma imagem isolada por um curto período de tempo, pois conseguem
compreendê-la rapidamente, enquanto que uma fotocolagem é capaz de deter a atenção do
expectador por um tempo mais prolongado e, além disso, se aproxima do modo como
observamos uma cena, não tudo de uma única vez, mas uma composição de várias visadas.

Na fronteira entre a representação e a criação da paisagem
O trabalho está em andamento, parte da revisão teórica foi realizada, os objetivos
foram definidos e as hipóteses estão sendo construídas. Estudos exploratórios realizados
permitem enunciar resultados e conclusões parciais, dessa forma, esse artigo pretende
compartilhar e discutir o que está sendo feito.
As quatro imagens a seguir fazem parte do estudo exploratório e permitem
exemplificar a utilização da fotografia sequencial e da fotomontagem como instrumentos
capazes de capturar a dinâmica da paisagem urbana. A figura 1 é uma composição elaborada
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através da justaposição de fragmentos circulares de 30 imagens diferentes, o intervalo entre
cada fragmento é de aproximadamente três minutos e a imagem toda contempla 76 minutos.
A figura 2 é constituída pela sobreposição de sete imagens, capturadas a cada duas horas, num
intervalo total de 12 horas e permite observar o movimento funcional e a concentração de
transeuntes. A figura 3 também é uma justaposição, no entanto não é uma única imagem
constituída a partir de fragmentos de fotografias diferentes (como a figura 1) e sim quinze
imagens diferentes postas lado a lado. Essa sequência de quinze imagens faz parte de um
ensaio que está sendo repetido semanalmente, sempre no mesmo dia da semana e na mesma
hora do dia e pretende contemplar o ciclo de um ano, evidenciando as características de cada
estação com ênfase em variações de caráter natural. Por fim, a figura 4 é uma fotomontagem
com 64 imagens capturadas num intervalo de 2 minutos. Nessa última imagem foi utilizado o
ajuste automático da câmera fotográfica, o que faz com que que cada fragmento da imagem
tenha características (como foco e tonalidade) diferentes das imagens adjacentes, podendo ser
percebida como parte do conjunto mas também individualmente. Além disso, a incompletude
da imagem final estimula o observador a imaginar o que há além do que foi capturado, o que
poderia completar a cena.

FIGURA 1 – Figura 1: 76 minutos (pôr-do-sol, agosto de 2013).
Fonte: Acervo da autora.

FIGURA 2 – 12 horas (dezembro de 2012).
Fonte: Acervo da autora.
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FIGURA 3 – 15 semanas (julho a novembro de 2013).
Fonte: Acervo da autora.

FIGURA 4 – 2 minutos (outubro de 2013).
Fonte: Acervo da autora.
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Conclusões
Agregando as ideias de Sauer e Santos, é possível pensar a concepção de uma imagem
da paisagem mediante várias cenas diferentes e vários momentos de cada cena, o que vai ao
encontro do pensamento de Peixoto, que afirma que a paisagem das cidades é constituída por
diversos espaços e tempos. Peixoto destaca também a possibilidade de redescoberta e de
reconstrução da imagem da cidade através de sua paisagem.
A paisagem do bairro Laranjal - como todas as paisagens, provavelmente - não pode
ser representada por uma única imagem ou em um único instante e também não se esgota em
várias imagens e instantes. No entanto, mediante várias cenas diferentes e vários momentos
de cada cena, podemos representar uma paisagem com mais intensidade. Além disso, a
integração entre fragmentos espaço-temporais da paisagem permite representar processos e
não apenas estados, relações e não apenas objetos, ao criar simultaneidade de coisas que não
são simultâneas, ao justapor coisas que não são vistas justapostas no dia-a-dia e ao colocar
lado a lado frações espaço-temporais que normalmente só podem ser observadas em um
longo período de tempo.
Por fim, podemos destacar o potencial criativo do processo utilizado (fotografia
sequencial e fotomontagem) que amplia as possibilidades de representação e de apreensão e
possibilita construir imagens potentes, perturbadoras e com forte aspecto conotativo.
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Fotografia como lugar de memória: imagens de matrimônio
compartilhadas
Frantieska Huszar Schneid122

Resumo
Este estudo pretende investigar em fotografias de casamentos, no período compreendido entre
1940 a 1969, as formas de um rito que se apresenta, nessas imagens, como poses, personagens e
cenários. O recorte temporal justifica-se pelo hábito de compartilhamento das fotografias como
lembrança neste período. Quanto ao recorte espacial, a própria dinâmica da teia o delimita. A
metodologia aplicada estrutura-se em estudo de caso, com pesquisa bibliográfica, pesquisa
historiográfica em periódicos da época e principalmente fontes iconográficas, através das fotografias
fornecidas pelas entrevistadas.. Pretende-se, por fim, verificar como o registro da imagem permite que
famílias acumulem durante anos fragmentos capazes de constituírem-se como um lugar de memória.
Palavras-chave: Fotografia. Lugar de memória. Matrimônio. Compartilhamento.

Introdução
O trabalho tem o objetivo observar sobre conjuntos de fotografias de
matrimônio, no período compreendido entre 1940 e 1969 o fenômeno do compartilhamento e
os seus resultados quanto a integração de pessoas dentro de um grupo. O referencial teórico
empregado aborda o casamento como rito compartilhado, no qual as fotografias do evento
assumem um formato colaborativo e formativo de uma memória familiar. Tudo o que está
registrado ou implicado como informação nestas fotografias como: materiais, fotógrafos,
ateliês fotográficos, cenários em que foram registradas as fotos, poses dos fotografados,
objetos que compõem a cena e indumentária, também são analisados nos seus possíveis
significados.
A fotografia aqui é abordada não como ilustração de texto escrito, mas, ela
própria, como evidência histórica e protagonista da história, um instrumento portador de
memória. A fotografia pode ativar a memória e reavivar sentimentos antes esquecidos.
Felizardo e Samaian (2007, p. 217) afirmam que “é incontestável afirmar que a fotografia pode
ser considerada um dos grandes relicários, documento/ monumento, objeto portador de
memória viva e própria”.
Mauad (1998, p. 4) fala da possível relação da fotografia como lugar de
memória: “portanto, a fotografia apresenta, para então, representar – assumir a sua dimensão
de mensagem significativa, de classificação ou, quiçá, de lugar de memória”. A mesma autora
ao falar de objetos de memória afirma também que “a prática de trocar fotografais e de
guardá-las em álbuns, ratificou a padronização da imagem retratada, como forma de garantir a
comunicação entre fotografias, concebidas como objetos de memória” (1998, p. 7).
A metodologia aplicada estrutura-se em estudo de caso, com pesquisa
bibliográfica, pesquisa historiográfica em periódicos da época e principalmente fontes
iconográficas, através das fotografias fornecidas pelas entrevistadas.
A partir das entrevistas, forma-se um banco de dados com depoimentos, que
contribuirá para a análise das fotografias. Estes depoimentos poderão acrescentar elementos e
informações que significarão as imagens indicando quais são os personagens do passado
retratados e em que contexto foram feitas. Os procedimentos metodológicos adotados
empregarão técnicas utilizadas na história oral, a partir de entrevista semi-estruturada, com
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perguntas abertas – permitindo às entrevistadas relembrarem os usos e costumes de uma
época distante, mas ainda presente na memória.

O casamento como rito de passagem
Senna (1999, p. 17) define casamento como “arranjos para a união aprovados pela
sociedade, como referência especial ao relacionamento institucionalizado de marido e
mulher”. O casamento, um dos cerimoniais fundantes da família nuclear, é encontrado em
quase todas as sociedades, como uma das instituições sociais mais antigas. Ele simboliza uma
alteração irreversível da situação social do casal que, proveniente de duas famílias ou de dois
ramos da família, une-se para formar uma terceira. Nascimento apud Santos (2009, p. 148)
aborda a relação de amor e entrega entre marido e mulher quando nos fala que “(...) o
matrimônio se baseia na aliança conjugal, no mútuo e irrevogável consentimento, pelo qual os
noivos livremente entregam-se e recebem um ao outro”.
Cavalcanti apud Santos (2009, p. 138) fala que o ritual do casamento “funciona como
autorização para a mulher exercer os seus dois principais papéis, capazes de lhe dar identidade
social, a saber, o de mãe e de mulher espiritualizada segundo o modelo de Maria”. Ana Maria
Mauad (1998, p. 9) corrobora com a afirmação de Cavalcanti, quando nos fala do casamento
como sendo um dos ritos mais importantes da vida católica: “dentre todos os ritos da vida
católica, o de maior prestígio em termos de representação fotográfica, é o casamento”.
Observa-se aqui o casamento na sua importância para a estrutura dos grupos na
sociedade do período analisado. Por outro lado, Halbwachs (1968, p. 12) enfatiza a força dos
diferentes pontos de referência que estruturam nossa memória e que se inserem na memória
da coletividade. O autor afirma que para se lembrar, precisamos dos outros. No que tange às
fotografias estudadas, observa-se que cada uma delas pode indicar valores culturais e sociais
que fazem parte de uma coletividade. Leite apud Senna (1999, p. 24) também aborda as
questões acerca da memória individual e coletiva relacionadas ao retrato: “tais rituais, que
incluem o retrato, evidenciam a permanência de questões ligadas à memória individual e
coletiva, aproximando-se de Baudelaire que coloca a foto como um auxiliar da memória, uma
testemunha daquilo que já foi”.
Santos (2009, p.150) afirma que “o rito reatualiza, presentifica o mito, mediante
passos sagrados organizados numa narrativa verbal e visual, o álbum, em Fotografia de
casamento, seria, portanto, a narrativa visual do rito”.

O compartilhamento das fotografias de casamento
O casamento, neste período e sociedade, é um evento que reunia os envolvidos em
um rito afirmativo que se desejava compartilhar. Fotografias com dedicatórias eram enviadas
aos parentes e amigos que não podiam comparecer nas celebrações, os versos dos retratos
eram ocupados pelos fotografados com mensagens ternas, em protesto de afeição e amizade.
Amaral (1983, p.117) faz questionamentos a cerca do motivo de compartilhar tais fotos. “Seria
um desejo de eternizar o instante capturado? Ou apenas a vontade de se fazer chegar aos
mais queridos o seu semblante, para sentir-se próximo das pessoas caras?”
Ximena Cruzat Amunátegui, diretora do Museu Histórico Nacional fala no livro
Retratos de Mujer-1880-1920: rostros, poses, vestimentas y modos del ser feminino do Museo
Histórico Nacional do Chile (2010) sobre o compartilhamento de fotografias “Los retratados
empleados para donar a los amigos y parientes han sido documentos personales de amplia
difusión desde el siglo XIX hasta hoy, y nos aportan, bajo velos más o menos translúcidos,
mundos que es necessário y gozoso descifrar.”
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A fotografia que tem potencial evocador de imaginar o passado de modo mais vivo,
tanto cumpria, assim, a função de registro como possibilitava que o compartilhamento fosse
estendido para além da sua ocorrência. Segundo Leite (1991, p. 187), em seu estudo sobre
retratos de família:
Os retratos são objetos de exibição e distribuição entre convidados e parentes que não
puderam comparecer, desenvolvendo assim uma função integradora dos membros e ramos
imigrados com os que ficaram na terra de origem. E passam a construir a memória da família,
fixando lembranças da crônica oral e registrando para os descendentes o grande evento
matriarcal.

Guardiã do “museu familiar”
Existem pessoas dentro de cada família responsáveis por ser o elo entre as gerações.
São mediadores que tem o papel de transmitir a história e as “marcas” do passado vivido.
Barros (1989, p. 33) fala destas pessoas como “referência fundamental para a reconstrução do
passado”. No grupo familiar a mesma autora destaca a figura do guardião ou guardiã, aquela
pessoa escolhida para cuidar e transmitir a memória familiar do grupo. Pereira apud Caixeta
(2006, p.164) corrobora com isto afirmando: “o guardião é um membro da família que tem o
direito e também a obrigação de cuidar da memória do grupo familiar. Para tanto, reúne e
conserva bens materiais de extremo valor simbólico”.
Caixeta (2006, p. 44) na sua tese de doutorado intitulada “Guardiãs da memória:
tecendo significações de si, suas fotos e seus objetos”, nos diz que “este papel é assumido
pelos idosos da família, especialmente, os avós que são o elo vivo entre as gerações e os
significados que eles ‘guardam’ são constituídos ao longo da sua historicidade no convívio com
os outros”.
Gomes (1996, p. 7) define guardiã de memória:
(...) é um ser ‘narrador privilegiado’ da história do grupo a que pertence o sobre o qual
está autorizado a falar. Ele guarda/possui as ‘marcas’ do passado sobre o qual se remete, tanto
porque se torna um ponto de convergência de histórias vividas por muitos outros do grupo
(vivos e mortos), quanto porque é ‘colecionador’ dos objetos materiais que encerram aquela
memória.
Pereira apud Caixeta (2006, p. 44) complementa este conceito, falando que:
Durante todas as suas vidas [essas mulheres guardiãs] selecionaram e guardaram
fotografias e cartões-postais, cartas e bilhetes, convites de batizados, lembranças de
aniversário, “santinhos” de missa de 7º dia, broches, relógios, bibelôs, moedas e algumas
cédulas, cachinhos de cabelo amarrados por fita, medalhinhas de santos, enfim, pequenos
objetos de memória que foram sendo depositados em caixas, na qual denominei caixinhas de
lembrança.
É importante salientar o papel feminino como mantenedora das lembranças
familiares, preservando, reorganizando, catalogando as fotos, a memória fotográfica da
família. Essa memória que ajuda a dar sentido à nossa existência, compreender melhor quem
somos. O papel de mantenedora de acervos familiares era atribuído às mulheres, que
encarnam emoções, e portando mais afetivas à preservação dos valores permanentes e
familiares propiciados pela imagem fotográfica.
Susan Sontag (1981) refere-se à Walter Benjamim, abordando o papel do colecionador
que passa a ser aquele individuo empenhado num trabalho devoto de resgate, escavando seus
fragmentos mais seletos e emblemáticos. Neste presente estudo a guardiã da memória
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familiar reúne fotografias isoladas e reunidas em álbuns de família, com o sentimento de
reunir um dos mais preciosos lugares de memória familiar. Segundo Schapochnik (1998, p.
460):
O papel desempenhado pelo guardião se assemelha ao de um dublê de arquivista, que
reúne e atribui uma ordem de pertinência ao acervo, de curador, que decide quais as imagens
deverão passar à condição de objetos decorativos ou peças de exibição sob a forma de
retratos emoldurados nas paredes ou de ornamento sobre as peças do mobiliário, de
marchand, que determina a distribuição e circulação do espólio da memória fotográfica
familiar, e, ainda, de guia de visitantes de exposições, legendando os retratos da família por
meio da doce arte da narrativa.
A guardiã do acervo Tereza da Silva Schneid reúne as fotos que foram compartilhadas
entre os amigos e familiares, porém o registro do seu casamento ela não possui. Através de
relato oral afirmou que seu avô dizia que não “prestava” tirar foto no dia do casamento, pois
dava azar, Schapochnik (1998, p. 461) corrobora com esta afirmação da entrevistada quando
fala que “costume de avô, reponsos de avó, receitas de comida, crenças, canções, supertições
familiares duram e são passadas adiante nos dias de batizado, de casamento, de velório”. O
mesmo autor nos diz que:
Embora o guardião da iconoteca familiar se esforce para preservar o acervo e imprimir
uma lógica no seu ordenamento, algumas peças podem ser perdidas, outras podem ser
acrescentadas e, ao fim e ao cabo, a sua própria morte propiciará uma redistribuição e a
“invenção” de uma nova crônica familiar. (SCHAPOCHNIK, 1998, p. 463)
Para Halbwachs (apud Caixeta, 2006, p. 161),
a tarefa de guardar, é também uma tarefa criativa, de construção de ‘museu da
família’. Através dele, as famílias podem encontrar suas histórias e os objetos que fizeram
parte de sua construção e construir novos significados para si-mesmos e para o próprio grupo.

Fotografias e seu universo
Schapochnik (1998, p. 466) no seu estudo sobre álbuns de família, afirma que “ocorre
com frequência a inscrição de marcas, data e local da foto, identificação dos retratados e
dedicatórias que muitas vezes podem oferecer algumas pistas sobre o circuito de difusão das
fotos entre o grupo familiar”. O acervo originário está sendo acrescido de outros acervos,
relacionados a parentes e amigos da detentora das fotos. Portanto, a análise dá-se em uma
rede de relações que se está ampliando ao longo do processo. Observa-se a constituição das
teias de sociabilidade que se complementam com relatos orais das pessoas envolvidas. Moura
ao se referir ao álbum de família organizado ao longo dos anos, afirma que:
Este exercício constituiu uma tentativa de perceber a comunicação visual que
estabelecia através do objeto fotográfico-retrato, que era vendido, veiculado, manipulado,
oferecido, admirado e guardado com orgulho, com zelo, por quem o recebia, em caixas,
gavetas, em álbuns de família. (AMARAL, 1983, p. 130)
Sontag (apud Amaral 1983, p. 120) se refere às marcas da fotografia, dizendo que “ao
tornar-se escrupulosa, sem brilho, manchada, rachada, desbotada, ainda mantém certa
aparência; às vezes, parece até mais bonita”. Eram diversos os materiais para a apresentação
das fotografias, muito comum que os retratos de casamento no período analisado fossem
fixadas sobre um papel cartonado especial, emoldurados por linhas ou com gravações em
dourado e protegidas por papel de seda. Segundo Schapochnik (1998, p. 480) “a dedicatória no
verso da fotografia mesclava consagradas fórmulas de polidez com as hierarquias e
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solidariedades compartilhadas entre a família do retratado e aquele a quem era dirigido no
retrato”. Amaral nos seus estudos sobre fotografia do século XIX, nos diz que:
A partir da década de 80 começamos a encontrar os versos de cartes-de-visite não
apenas carimbados e impressos com simplicidade, porém com inscrições cuidadosas,
indicativas não apenas da importância de sua imagem – como veiculadora do nível profissional
por elas responsável – como o verdadeiro mimo que a fotografia representava para quem
recebia. (AMARAL, 1983, p. 129, grifo do autor)
O livro Retratos de Mujer-1880-1920: rostros, poses, vestimentas y modos del ser
feminino do Museo Histórico Nacional do Chile (2010, p. 25) expõe questões acerca do
compartilhamento que corrobora com Amaral, quando nos fala que:
...firmaba su carte de visite e inscribía sus datos, para repartirlos entre personas de su
círculo social, a modo de las tarjetas de representación personal, o la enviaba a parientes
lejanos que no podían participar em celebraciones como matrimonios y cumpleaños.Estas
dedicatórias permitirán, com el paso del tiempo, datar con exactitud las imágenes, además de
entregar valiosa información para reconstruir con mayor precisión la historia personal,
consolidando a la fotografia como docuemnto social y fuente histórica [...] además del retrato
mismo del matrimonio, se puede identificar la fecha, lós nombres de lós contrayentes y, com
cierta documentación, el contexto em el que fue enviada esta carte de visite.
A fotografia de casamento é sempre posada. Leite (1991, p. 185) fala sobre as duas
formas fundamentais dos retratos de casamento: “os retratos das duas famílias, com membros
de duas ou três gerações, com os noivos sentados ou de pé na primeira fila, ou o retrato
frontal dos noivos, de pé, fixando a objetiva”. Senna (1999, p. 19) nos fala de outra pose
comum nas fotografias de casamento: “convencionalismo das atitudes, ora apresentando a
clássica imagem do marido patriarcal cômodamente sentado e sua esposa em pé”.
As fotos analisadas neste estudo são tiradas na igreja, no local da celebração ou no
estúdio, procedimento que acontecia após a celebração religiosa do casamento e muitas vezes
dias depois da data da festa. O estúdio fotográfico era uma espécie de camarim, palco,
cenário. Pois recriava ambientações pretensamente requintadas, embora não muito diversas.
Mobiliário variado, objetos decorativos e ornamentais, peças de vestuário, acessórios, painéis,
biombos, telões faziam parte do universo dos estúdios fotográficos. O uso destes recursos
cumpria papel importantíssimo na produção de mensagens por meia da ambientação ilusória.
Schapochnik (1998, p. 482) fala que “nos ambientes abertos, lençóis e colchas usados como
pano de fundo serviram para ocultar indícios de rusticidade ou de apuro financeiro...”.
Segundo Leite (2001, p. 111), o retrato de casal é a parte insubstituível dos ritos do
casamento, bem como o vestido da noiva. A autora diz que ambos “compreendem significados
e interdições tendentes a fixar na memória coletiva a lembrança da cerimônia”.
Outro elemento da indumentária que está sempre presente nas fotografias de
casamento é o véu. As fotografias visam a recriação da imagem de uma pessoa num momento
especial diverso do cotidiano e revestido de uma aura sagrada. Segundo Santos (2009, p. 143)
“tudo indica que o uso do véu seria uma referência a Vesta, deusa mitológica virgem que,
entre os romanos, era a protetora do lar e simbolizava a pureza e a perfeição”.
Em relação ao noivo, observa-se que não há vestimenta especial ou símbolos
específicos. Ao longo das três décadas analisadas eles apresentam-se de ternos escuros,
camisa branca, lenço branco no bolso do paletó, gravata ou gravata borboleta escura ou clara
e sapatos pretos.
No que se refere aos símbolos contidos no casamento, a aliança aparece como signo
da indissolubilidade do casamento, o círculo de ouro representa compromisso eterno e
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sempre presente no dedo anelar da mão esquerda como símbolo de submissão. Ferro (apud
Santos 2009, p. 148) fala que “a troca de alianças é uma das partes simbólicas mais
importantes da cerimônia de casamento, e sem ela o matrimônio não se completa”.
As flores também fazem parte deste universo, servem para enfeitar a fotografia.
Brandão apud Santos (2009, p. 144) nos fala da relação das flores com o matrimônio:
Não é por mero acaso (...) que o símbolo central da virgindade seja a flor e é
extremamente significativo que a consumação do matrimônio, a destruição da virgindade, se
denomine defloração. Para o feminino o ato da defloração representa um verdadeiro e
misterioso vínculo entre um fim e um começo (...).
Outro elemento presente em diversas fotos é uma almofada nos pés dos noivos. Senna
(2009, p. 20) nos diz que esta “situação que será característica a toda a década de 30, 40 e
meados da de 50”. Segundo relato oral da guardiã do acervo das fotografias Tereza Schneid:
Nem todas as noivas tinham as almofadas, somente nas cerimônias mais requintadas é
que elas apareciam. As almofadas eram providenciadas pela família da noiva, geralmente
feitas de organdi muito bonitas, cheias de ornamentos, bordados e babadinhos. Só as noivas
com muita habilidade que confeccionavam a sua, do contrário eram feitas por profissionais
com estas competências. A almofada era conduzida sempre por uma menina antes dos noivos
entrarem na igreja, era posta no ajoelhatório para os noivos se ajoelharem durante a
cerimônia. Depois de utilizada no dia do matrimônio ela ficava de enfeite em cima da cama do
casal. Cada noiva tinha a sua almofada, não tendo circulação dentro da família. Para os casais
que iam tirar fotos no estúdio, muitos já possuíam lá almofadas que serviam apenas de adorno
para a fotografia.123

Considerações Finais
As fotografias são uma referência para a memória familiar, Schapochnik (1998, p. 457)
nos diz que:
Percorrer essas fotografias é como mergulhar no registro virtual da memória familiar.
As fotografias são, pois um recurso eminentemente moderno que possibilita a conservação e a
permanência de uma continuidade visual do passado familiar. Resistindo a aceleração do
tempo, elas proporcionam uma orientação para a memória num contexto que tende a ser
fragmentário e dispersivo. [...] A fotografia se afigura um suporte de memória, quando não a
própria história visual da família em que se entrecruzam da vida e a entronização dos mortos.
É uma representação do que já foi e principalmente daqueles que já desapareceram,
recuperando assim a presença dos ausentes, permitindo-nos conhecer situações e momentos
do cotidiano que nos chegam silenciosos e imóveis. Borges (2005, p. 41) afirma que “desde
cedo o retrato fotográfico se coloca como uma prova material da existência humana, além de
alimentar a memória individual e coletiva de homens públicos e de grupos sociais”. Leite
(2001, p. 87) constata que:
[...] a fotografia é utilizada para reforçar a integração do grupo familiar, reafirmando o
sentimento que tem de si e de sua unidade, tanto tirar fotografias, como conservá-las ou
contemplá-las emprestam à fotografia de família o teor de ritual de culto doméstico.

123

Depoimento obtido através de conversa informal entre a autora e a guardiã do acervo fotográfico
Tereza da Silva Schneid, em 05/07/2013.
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Sontag (apud Amaral, 1983, p. 118) diz que: “através da fotografia, cada família
constrói uma crônica - retrato de si mesma- uma coleção portátil de imagens que testemunha
sua coesão”. Mitsi e Souza (2008, p. 147) afirmam que “O retrato em si é a prova concreta da
união matrimonial, tornando-a pública, legitimando o casamento e a nova família que aí se
inicia, além de se fixar como memória da mesma”. Le Goff (2003, p. 460) destaca que “é a
fotografia, que revoluciona a memória: multiplica-a e democratiza-a, dá-lhe uma precisão e
uma verdade visuais nunca antes atingidas, permitindo assim guardar a memória do tempo e
da evolução cronológica”.
O grupo de fotografias do qual parte este estudo é característico das colocações feitas:
reúne imagens que foram produzidas ao longo de três décadas e resultam deste
compartilhamento. As fotografias vão formando o fio da teia, tecendo imagens e recordações
que unem o passado e presente, ascendentes e descendentes. Estes retratos não apenas
conservam o passado, mas principalmente produzem referências para a rememoração do
presente. É fundamental a manutenção das fotografias, dos álbuns de família, pois o passado,
o presente e o futuro estão atrelados a nossa memória. Schapochnik (1998, p. 461) expõe a
relação entre as fotografias e o vocabulário familiar, afirmando a importância deste recurso na
perpetuação da memória das famílias como objeto de rememoração pela posteridade:
Passo a passo, a cada nova exposição recompõe-se o léxico familiar, tecido de
lembranças e esquecimentos, familiaridade e estranhamento, amor e ódio, invocando os
semblantes e traços daqueles que jazem eternizados nas fotografias.
Felizardo e Samain (2007, p. 210) nos dizem que “... memória e fotografia se
(con)fundem, são uníssonas, uma está contida na outra, estão intrinsecamente ligadas,
fundamentalmente ‘enamoradas’”. O casamento é um evento que os envolvidos consideram
digno de memória, e dentre as formas de preservação histórica do casamento se destaca a
fotografia, graças a sua capacidade de congelar instantes, transformando-os em imagens. Esta
celebração, a partir dos anos 40, passa a ter direito inclusive a um álbum próprio, no qual
todos os momentos da cerimônia são retratados.
É possível verificar a possibilidade da leitura fotográfica de família como
documento histórico. Registro não só de memória familiar, como também de
comportamentos, relações familiares, vestimentas, ritos de passagem, história da família. A
fotografia de casamento consegue recriar o rito do casamento com seus símbolos e cenas
próprias. As fotos vão muito além do documento, integram uma narrativa visual que consiste
em possibilitar ao espectador em qualquer tempo, rememorar, reiterar o rito, ou, noutras
palavras: revivê-lo, não como passado, mas como se fosse presente.
Observa-se que ao longo do período analisado as fotografias de casamento pouco ou
nada mudam em relação a cenários, poses e comportamento dos fotografados. A mudança
mais evidente é na indumentária da noiva, alterações que os vestidos sofrem de acordo com a
evolução da moda de cada período.
A escolha de utilizar as fotografias neste estudo deu-se por acreditar que é uma
categoria de imagem rica em signos, e que além de se apresentar como memória familiar,
permite a leitura de uma cultura material da época. Pretende-se, por fim, verificar como o
registro da imagem permite que famílias acumulem durante anos fragmentos capazes de
constituírem-se como um lugar de memória. Conclui-se este artigo com a citação de Leite
(1991, p. 189):
E na criação e recriação da imagem paradigmática da criação da família os velhos
símbolos convivem com os novos sentimentos e aspirações, pois é de sua essência uma
reversibilidade contínua de sentidos que se transfiguram nos rituais do casamento, através da
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redundância da renovação, do reinício, da reparação, da restauração, do restabelecimento, do
reaparecimento e do rejuvenescimento, como afirmações da vida.
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Carnaval de Piratini: a memória da Bicharada do Ari através de
fotografias
Gisele Dutra Quevedo 124
Jezuina kohls Schwanz 125

Resumo
Este trabalho abordará aspectos de uma festa popular que ocorre todos os anos na cidade de
Piratini/RS nas semanas que antecedem a data do carnaval nacional. Surgiu no final da década de 1940,
como o Bloco Carnavalesco da Boa Vontade, criado por Ari Fabião Valente, e se mantém até os dias
atuais, tendo sido rebatizada como A Bicharada do Ari ou Bloco da Bicharada. Consideramos esse hábito
um patrimônio imaterial de grande valor e importância para a cidade e arredores, sendo, portanto
imprescindível a preservação dessa memória. O levantamento de dados sobre essa grande festa popular
de Piratini pretende contribuir para a salvaguarda da memória coletiva da Bicharada, conhecendo
aspectos peculiares de seus participantes e organizadores.
Palavras-chave: Carnaval, Bicharada, memória, patrimônio e fotografia.

A Bicharada do Ari ou Bloco da Bicharada é uma festa popular que ocorre todos os
anos na cidade de Piratini/RS nas semanas que antecedem a data do carnaval nacional. Surgiu
no final da década de 1940 como o Bloco Carnavalesco da Boa Vontade, criado por Ari Fabião
Valente, e se mantém até os dias atuais, tendo sido rebatizada como A Bicharada do Ari ou
Bloco da Bicharada.
Essa brincadeira organizada pelo seu Ari consistia em um desfile feito em um percurso
de aproximadamente dois quilômetros de distância e o retorno ao local de saída de um grupo
de crianças e adultos que se vestiam de bichos, em sua maioria de quatro patas,
confeccionados com uma armação de madeira, tecido e tinta. Dentre os animais
representados havia cavalos, bois, girafas, elefantes e ursos que eram carregados por crianças
e adultos que dançavam e brincavam durante o percurso. Eram acompanhados por bonecos
(pessoas da comunidade que incorporavam um personagem) e por uma pequena orquestra,
formada por gaita, guitarra, bumbo e instrumentos de sopro que traziam alegria e ritmo ao
movimento dos bichos.
De acordo com relatos orais de pessoas da comunidade que conheceram o seu Ari, os
primeiros bichos que foram confeccionados e saíram às ruas no primeiro ano de desfile do
Bloco Carnavalesco da Boa Vontade foram o boi e o galo. A cada ano o desfile foi atraindo um
número maior de participantes e outros bichos foram sendo criados. A festa atraía a
comunidade, de todos os grupos sociais (moradores do centro, do interior do município e das
vilas) para acompanhar o trajeto. Podemos afirmar que este processo de convivência coletiva
mantem-se por mais de sete décadas, por estar presente na memória coletiva dos
piratinienses. Consideramos esse hábito um patrimônio imaterial de grande valor e
importância para a cidade e arredores, sendo, portanto imprescindível à preservação dessa
memória.
A partir das informações apresentadas pretendemos refletir sobre a memória através
de fotografias, possibilitando decodificar intenções e compreender processos de construção
memorial como sendo também processos de legitimação de identidades. A pesquisa
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iconográfica está sendo realizada a partir de fotografias de vários períodos, para ser possível
comparar as mudanças que ocorreram ao longo destas sete décadas, e de recortes de jornais.
Os jornais da cidade e arredores dedicam um espaço bastante significativo para a festa, o que
tem se constituído em uma fonte bastante profícua. A mídia impressa, quando trabalhada em
conjunto com outras fontes, tem muito a contribuir para a pesquisa através das
representações sociais que estão veiculadas as matérias. Entre as fontes utilizadas, pode-se
destacar também a história oral, presente nos relatos dos organizadores, participantes e
simpatizantes da Bicharada. De acordo com Paul Thompson, a história oral é uma história
construída em torno das pessoas. “*...+ Ela lança vida dentro da própria história e isso alarga
seu campo de ação. Admite heróis vindos não só dentre os líderes, mas dentre a maioria
desconhecida do povo...” (THOMPSON, 1992, p.44). Portanto, a coleta de dados orais é
fundamental para o estudo de memória e das representações que se tem do passado.
Como referencial teórico metodológico utiliza-se fundamentalmente os pressupostos
da História Cultural, tendo como principais categorias de análise a memória, a identidade, o
patrimônio, o imaginário e as representações. Dentre os principais referenciais a serem
trabalhados no campo da História Cultural destaca-se Chartier (1988), Ginzburg (1989), Le Goff
(1996) e Burke (1992). Questões relativas à memória serão analisadas em diálogo com autores
como Candau (2012), Nora (1993), Halbwachs (1990). No que tange discutir o uso da fotografia
como recurso de investigação de memória visual do passado, foram utilizados os seguintes
autores para este embasamento: Roland Barthes (1984), Philip Dubois (1993) e Boris Kossoy
(1999, 2001). Para o trato da História Oral destaca-se a influência de Thompson (1992), Bosi
(1994), (1996), (2003), Alberti (2004), Ferreira e Amado (1998) e Meihy (2007).
Com o reconhecimento das imagens como documento, o caráter de verdade e
coerência estabelece uma relação dialógica com o pesquisador. A fotografia testemunha a
existência de um possível passado, mas não sustenta uma realidade. Como diz Dubois (1993),
primeiramente ela é índice e depois pode vir a ser semelhante (ícone) ou até mesmo adquirir
sentido (símbolo).
Portanto, estas características “permitem considerar a fotografia não como duplicação
do real, mas como transformação do real, produzida pelo ato fotográfico” (DUBOIS, 1993, p.
52).
Como já mencionado, a mensagem da imagem fotográfica dependerá tanto do meio
onde estiver vinculada, quanto, de quem está recebendo a sua informação. Para o autor, Boris
Kossoy: As imagens visuais sempre propiciam diferentes leituras para os diferentes receptores
que as apreciam ou que dela se utilizam enquanto objetos de estudo. [...] A imagem
fotográfica, com toda a sua carga de “realismo”, não corresponde necessariamente à verdade
histórica, apenas ao registro expressivo da aparência. (1999, p. 45). No entanto em 2001
Kossoy enaltece o valor da fotografia como perpetuação de um momento, preservando um
fragmento “congelado” da realidade.
O fragmento da realidade gravado na fotografia representa o congelamento do gesto e
da paisagem e, portanto, a perpetuação de um momento, em outras palavras, da memória:
memória do indivíduo, da comunidade, dos costumes, do fato social, da paisagem urbana, da
natureza. A cena registrada na imagem não se repetirá jamais. O momento vivido, congelado
pelo registro fotográfico, é irreversível. A vida, no entanto, continua e a fotografia segue
preservando aquele fragmento congelado da realidade. Os personagens retratados
envelhecem e morrem, os cenários se modificam se transfiguram e também desaparecem.
(KOSSOY, 2001, p. 155-156)
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A Bicharada como símbolo da identidade da comunidade piratiniense
A “Bicharada” tornou-se um símbolo da identidade da comunidade piratiniense, pois
perpassou décadas mantendo sua originalidade. Todos os anos nas semanas que antecedem o
carnaval, os “bichos” saem às ruas de Piratini para alegrar e distrair as noites de crianças,
jovens e adultos. O percurso é a mesma rua principal de outrora, a diferença é que hoje se
encontra totalmente pavimentada, enquanto no passado era de chão. Os bonecos foram
substituídos por mascarados (pessoas da comunidade que preferem ficar no anonimato, sem
ser identificadas) e que acompanham a “Bicharada” brincando e chamando a atenção dos
espectadores. E por último mais um grupo passou a participar da brincadeira, os “fantasiados”
(geralmente homens que se vestem de mulher) e por algumas noites invertem a sua relação de
sexo para representarem diversas identidades femininas, através da maquiagem e do
desempenho corporal (forma de caminhar, dançar e falar).
Para Hobsbawn, (1984) existem práticas de natureza simbólica que visam internalizar
certos valores e normas de comportamento por meio da repetição, implicando
automaticamente em uma continuidade em relação ao passado. Essa continuidade em relação
ao passado é observada na Bicharada, visto que durante mais de sete décadas ainda se
mantém anualmente, por vezes com grande número de seguidores outras um pouco menos,
mas durante todo esse período, somente quando o seu Ari estava já muito doente, é que o
Bloco da Bicharada fez um recesso (mais ou menos três anos) e não saiu às ruas durante o
carnaval.

FIGURA 1 – Bicharada na década de 1940.
Fonte: Acervo da Prefeitura de Piratini.

Nas imagens da Figura 1 e 2 podemos observar o Bloco da Bicharada na década de
1940, sendo fotografias em preto e branco. No primeiro plano observamos os bichos, bonecos
e os músicos que acompanhavam o desfile. Em segundo plano as casas históricas do centro
histórico. Na primeira imagem podemos observar o telhado do prédio que atualmente abriga
o Museu Histórico Farroupilha, construído em 1819, sendo um importante referencial histórico
da cidade e do estado.
Na segunda imagem, a fotografia foi feita mais próxima, possibilitando a identificação
das pessoas presentes, embora a qualidade da fotografia não seja boa. Entre os bonecos, no
centro da foto, podemos ver a boneca grande, que segundo relatos orais era a preferida de
vários membros do bloco. Em segundo plano, podemos ver parte da casa onde viveu Bento
Gonçalves da Silva, durante sua passagem pela cidade, na época da Revolução Farroupilha.
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Hoje a casa se encontra em ruínas, conservando apenas parte do muro original. Um temporal
atingiu o prédio, destruindo grande parte de suas estruturas e paredes.

FIGURA 2 – Bicharada na década de 1950.
Fonte: Acervo da Prefeitura de Piratini.

Estas fotografias da década de 1940 e 1950 reforçam a ideia de Kossoy:

Toda e qualquer fotografia, além de ser um resíduo do passado, e também um
testemunho visual no qual se pode detectar – tal como ocorre nos documentos escritos – não
apenas os elementos constitutivos que lhes deram origem do ponto de vista material. No que
toca à imagem fotográfica, uma série de dados poderão ser reveladores, posto que jamais
mencionados pela linguagem escrita da história. (Kossoy, 2001, p. 153)
Na imagem da figura 3, no primeiro plano um mascarado, considerado um patrimônio
imaterial da cidade, e ao fundo o prédio que foi construído entre 1824 e 1826, e é o único do
gênero do País, com um “fogão gaúcho” de chão e chaminé de sete bocas, estilo árabe. Possui
ainda pátio murado e um posto interno. Nele funcionou o Palácio da República Rio-grandense,
de 10 de novembro de 1836 a 14 de fevereiro de 1839, e, posteriormente, de 4 de maio de
1843 até a assinatura da Ata de Pacificação, em fevereiro de 1845. Atualmente é a sede da
Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Piratini e é tombado pelo IPHAN (Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Localiza-se na Avenida Gomes Jardim, nº. 104. 126

126

_______. Cartilha de Piratini: projeto “Reconstruindo a História de Piratini”. Memória de Piratini.
Piratini, 2005.
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FIGURA 3 – Bicharada em 2010.
Fonte: http://wp.clicrbs.com.br/retratosdavida/2010/02/11/carnaval-a-moda-antiga-empiratini/

FIGURA 4 – Bicharada em 2010.
Fonte: http://wp.clicrbs.com.br/retratosdavida/2010/02/11/carnaval-a-moda-antiga-empiratini/
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Na imagem da figura 4, no primeiro plano, o mesmo mascarado da imagem anterior e
ao fundo a avenida principal de Piratini. A cidade possui um valioso conjunto de patrimônio
material reunido em seu centro histórico, não apenas pelo seu valor arquitetônico, mas pelo
grande valor histórico, por serem testemunhos da Revolução Farroupilha, que é um marco na
História do Rio Grande do Sul tendo significativa importância na História do Brasil, no período
das regências.
Muitos prédios são tombados ou protegidos por lei municipal, no entanto o estado de
conservação destes, em sua grande maioria é bastante precário. É preciso um grande trabalho
de educação patrimonial para que esse patrimônio possa ser valorizado, preservado e
projetado para que todos possam apreciá-lo.
Como visto no exemplo das imagens da Bicharada na década de 1940 e 1950 (fig. 1 e
2) a rua ainda era de chão batido e haviam grandes bonecos, hoje substituídos por mascarados
e fantasiados como podemos observar nas imagens das ( fig. 3, 4 e 5). Nas figuras 3 e 4 um
mascarado, como são conhecidos na cidade. Este, em frente ao antigo Palácio da República
Rio-grandense, em 2010, disse que já sai no Bloco da Bicharada há mais de sessenta anos127.
Na figura 5, Deloni Sandin Madruga, 63 anos, o Madruga, como é conhecido o popular
comerciante que atua há 25 anos no camelódromo, se destaca e diverte quem à noite prestigia
e cai no samba com a batucada da Bicharada.
FIGURA 5 – Bicharada em 2013.
Fonte: http://testenativapiratini.blogspot.com.br/2013/01/um-foliao-com-25-anos-debicharada.html

FIGURA 6 – Bicharada em 1984.

Fonte: Carlo Luiz Grilo Almeida

127

...de acordo com matéria publicada por Nauro Júnior, em Retratos da Vida, no clic rbs.
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Na imagem da figura 6, outro momento do Bloco da Bicharada, na década de 80. Nesse
período o seu Ari já não era mais o organizador, mas mesmo assim os piratinienses
continuavam a brincadeira por ele iniciada. No primeiro plano, os mascarados e crianças, o que
evidencia que realmente essa tradição começa desde cedo, e que pelas fotografias
comprovamos que crianças, jovens e adultos participam desta festa.
FIGURA 7 – Bicharada em 1984.

Fonte: Carlo Luiz Grilo Almeida

Na imagem da figura 7, no primeiro plano observamos um grupo de homens
“fantasiados” de mulheres que se divertiam no carnaval de 1984. Ao fundo podemos ver o
clube Sociedade Recreio Piratiniense, fundado em 1939, se acreditarmos na poesia “Ano
Novo” do piratiniense Barbosa Lessa128.

Considerações Finais
O patrimônio imaterial é uma manifestação da identidade cultural de um povo, que
através de seus costumes, crenças, festas, culinária, artesanato, etc, representam como as
128

Luiz Carlos Barbosa Lessa foi jornalista, historiador, folclorista e escritor. Como não existem fontes
sobre a fundação do clube, levamos em conta essa poesia, escrita pelo jornalista, na condição de memorialista.
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diferentes maneiras de cada grupo estão todas reunidas na mesma sociedade. O Bloco da
Bicharada está presente na memória coletiva dos piratinienses por mais de sete décadas.
Consideramos esse hábito um patrimônio imaterial de grande valor e importância para a
cidade e arredores, sendo, portanto, imprescindível a preservação dessa memória.
O levantamento de dados sobre essa grande festa popular de Piratini pretende
contribuir para a salvaguarda da memória coletiva da Bicharada, conhecendo aspectos
peculiares de seus participantes e organizadores. Acredita-se que a investigação proposta
servirá para formular um plano de salvaguarda deste importante patrimônio imaterial e que
este irá estimular a comunidade a cobrarem dos representantes políticos ações em prol da sua
preservação bem como o reconhecimento formal desta como um bem imaterial fundamental
para a memória coletiva da cidade.

Referências
BURKE, Peter (org.). A Escrita da História: novas perspectivas. São Paulo, Editora da
UNESP, 1992.
BARTHES, Roland. A Câmara Clara: nota sobre a fotografia. 7.ed. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1984.
_______. Cartilha de Piratini: projeto “Reconstruindo a História de Piratini”. Memória
de Piratini. Piratini, 2005.
CANDAU, Joel. Memória e Identidade. Trad. Maria Letícia Ferreira. São Paulo:
Contexto, 2012.
CHARTIER, Roger. A história cultural. Entre práticas e representações. Lisboa: Difel,
1988.
DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico e outros ensaios; tradução Marina Appenzeller.
Campinas, SP: Papirus, 1993. KOSSOY, Boris. Realidades e Ficções na Trama Fotográfica. Cotia
– SP: Ateliê Editorial, 1999.
FUNARI, Pedro Paulo Abreu; PELEGRINI, Sandra de Cássia Araújo. Patrimônio histórico
e cultural. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed.,2006.
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo, Vértice, 1990.
HOBSBAWM, Eric. Introdução: A invenção das Tradições. In: A invenção das tradições.
HOBSBAWM, Eric e RANGER, Terencer (orgs); trad. de Celina C. Cavalcanti. Rio de
Janeiro, Paz e Terra, 1984, p. 9-23.
KOSSOY, Boris. Fotografia & História. 2. ed. ver. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001.
KOSSOY, Boris. Fotografia. In: Zanini, Walter (Org.) História da Arte no Brasil, 1983,
volume 2.
MICHELON, Francisca Ferreira. Alguma Relação Possível entre Fotografia e Patrimônio.
In: Revista do Pós-Graduação em Artes: EXPOR, Pelotas: Universitária, UFPel, ILA/UFPEL, 1996.
MICHELON, Francisca Ferreira. A Fotojornalística como documento: percursos de uma
inserção atualizada nos catálogos para pesquisa histórica. In: Histórica: Revista da Associação
dos Pós Graduandos em História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, nº4,
2000, Porto Alegre: APGH, PUCRS, 2000.
QUEVEDO, Gisele Dutra. Levantamento Histórico Cultural da Cidade de Piratini (Rs),
Pelotas , ICH, UFPel, 2007 (Trabalho acadêmico apresentado ao Curso de Licenciatura Plena
em História).
217

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

THOMPSON, Paul. A voz do passado. São Paulo, Paz e terra, 1992.

218

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

O instante fotográfico: os lugares de memória da cidade do Rio Grande
do período de Juscelino Kubistchek
Maria Clara Lysakowski Hallal129

Resumo
Os anos 1950, mais precisamente os anos do governo de Juscelino Kubistchek de Oliveira
(1956-1961) eram marcados pelo desejo e anseio pela urbanização e, consequentemente,
modernização. Assim, chega-se a cidade do Rio Grande, localizada no Rio Grande do Sul, e possuindo
importância considerável portuária (variando entre a 1ª a 3ª posição brasileira) e industrial. O objetivo
principal deste trabalho é compreender como se expressou a visualidade urbana, consequentemente a
modernização e urbanização na cidade do Rio Grande. Para isso, serão utilizadas fotografias da cidade,
oriundas do estúdio Casa Foto Rio Grande e fotorreportagens do Jornal Rio Grande. A fotografia é um
produto da cultura material do momento. Assim, este trabalho, sob a perspectiva da atualidade, é um
trabalho de “patrimonialização” daquele instante. Dessa maneira, as imagens, configurações e
representações do tempo vivido ou imaginado pertencem ao campo da memória.
Palavras-chave: Juscelino Kubistchek de Oliveira – urbanização – modernização – Rio Grande memória

Introdução:
Este trabalho, oriundo da dissertação de mestrado em História da UFPEL, teve
inicio em meados de 2012, quando a autora ingressou no referido curso. A partir de então,
análises e outras ideias foram inseridas na pesquisa.
Primeiramente, o tema central da pesquisa é o Brasil e o contexto temporal
dos anos 1950, mais especificamente, o período do governo do presidente Juscelino
Kubistchek (1956-1961). O objeto é a cidade do Rio Grande, e objetivo principal do trabalho é
compreender como se expressou a visualidade urbana, consequentemente a modernização e
urbanização na cidade do Rio Grande.
Para a análise deste trabalho, serão utilizadas cinco fontes; duas imagens realizadas
através do estúdio Casa Foto Rio Grande e três fotorreportagens do jornal Rio Grande. Através
dos arquivos da Fototeca Municipal do Rio Grande, pode-se observar que o estúdio fotográfico
exerceu suas atividades por aproximadamente uma década, tendo seu fechamento por volta
de 1964. Nos arquivos citados não consta que o objetivo era para fotografar as reformas
urbanas, mas entende-se, devido ao contexto brasileiro e riograndino, que possivelmente o
desígnio era esse. O jornal Rio Grande era considerado na década de 1950, o periódico de
maior circulação da cidade. Ele surgiu em 1º de dezembro de 1913 e parou de ser impresso no
ano de 1969.

Anos 1950 – “Anos Dourados”:
O mundo na década de 1950 recuperava-se de duas guerras130, da crise de 1929, e
além de tudo, após a Segunda Guerra Mundial, o cenário internacional modificou-se
129

Graduação em História na Universidade Federal do Rio Grande. Mestranda em História na Universidade
Federal de Pelotas. Bolsista Capes. Email: clarahallal@hotmail.com
130
Primeira Guerra Mundial: 1914-1918 ; Segunda Guerra Mundial: 1939-1945
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significativamente. Fora dividido em dois blocos políticos militares, capitalismo e comunismo,
conduzidos pelos EUA e URSS, tendo como pano de fundo a Guerra Fria. No primeiro país a
ordem do discurso era a individualidade e abundancia, enquanto que na URSS era o coletivo e
a moderação. Assim, com a ampliação da influencia econômica, política e ideológica, os EUA
penetrou a sua cultura norte-americana não apenas no Brasil, processo iniciado desde o inicio
da guerra, mas igualmente na Europa.
Dessa forma, os anos 1950 trouxeram novas oportunidades e necessidades em relação
ao consumo, dessa forma, o autor Eric Hobsbawm explana:
Anos dourados, sobretudo nos países ‘desenvolvidos’ cada vez mais prósperos, muita
gente sabia que os tempos tinham de fato melhorado (...) O que antes era um luxo tornou-se
agora o padrão de conforto desejado: a geladeira, a lavadora de roupas automática, o telefone
(...) Era agora possível o cidadão médio desses países viver como só os muito ricos tinham
vivido no tempo de seus pais – a não ser, claro, pela mecanização que substituíra os criados
pessoais (HOBSBAWM, 1995, p. 253-259).
Por conseguinte, devido às novas necessidades, como a geladeira, televisão, telefone,
etc, ocorreu um desenvolvimento da economia. Com a influencia dos EUA no Brasil, a indústria
desse país viu uma oportunidade de modificar-se para atender a nova demanda.
Diante desse cenário, no governo de JK, tem-se uma quantidade de obras nunca antes
vistas, tais como: são abertos 20 mil quilômetros de estradas, iniciam-se as obras de novas
usinas hidrelétricas (Furnas, Três Marias), indústrias de mecânica pesada, etc. As indústrias de
base crescem em praticamente 100%%.
O governo de JK tinha como lema “50 anos em 5”, pretendia desenvolver 50 anos de
Brasil em apenas 5 anos. Para guiar tal preposição utilizou-se do Plano de Metas que tendeu a
dar bases desenvolvimentistas para o Brasil, dentre os objetivos estava à expansão das metas
de energia, alimentação, indústria de base e transporte para todo o Brasil, inclusive, para o
interior (COUTO, 2011).
Desde o inicio da década de 1950, o tema que centralizava as atenções no País, era o
desenvolvimentismo, isto é, a superação dos problemas sociais, do atraso econômico e
cultural. Acreditava-se que, para liquidar a dependência econômica, só através da
industrialização, e essa, nesse período, veio contígua com a modernização do Brasil.
Importante ressaltar que a modernização é diferente de modernidade, pois é alavancada por
cunho econômico. (HABERMAS, 1990, p.20).
Indo ao encontro do desenvolvimentismo, JK promulgou a 31ª meta,
denominada meta síntese. Essa seria constituída pela criação da nova capital federal, Brasília,
colocando em prática o que já determinava a constituição de 1891131. Devido à transferência
da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, JK afirmava que, com isso, pretendia
desenvolver o interior do País, pois as capitais normalmente são calcadas de pujança
econômica. Dessa forma, Brasília seria o exemplo de que qualquer terra e região, por mais
árida ou pobre que fosse, com os recursos e investimentos corretos, poderia desenvolver-se.
Logo, os “anos dourados” juntamente com o espirito otimista que perpetuou
durante o governo de JK, acabou, assim, por açabarcar um conjunto de mudanças sociais,
econômicas, politicas e urbanas e um amplo debate sobre a reconstrução nacional na década
de 1950 até os primeiros anos da década posterior.

131

A Constituição de 1891 determina que será transferida a capital da União, que era o Rio de Janeiro,
para um ponto central do Brasil.
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Rio Grande – Anos Dourados:
Para a compreensão do desenvolvimento da cidade de Rio Grande é necessário
entender que a industrialização sempre acompanhou sua constituição. Sendo assim,
compreende-se que a primeira fase da industrialização que vai de 1874 até a década de 1960 é
marcada pela fundação do complexo Rheingantz132 até o fechamento de grande número de
fábricas instaladas na cidade.133A segunda fase, é marcada por um impulso industrial na
cidade, começando na década de 1970 e se estendendo até a atualidade. Nesse sentido, podese concluir que a cidade do Rio Grande acompanhava a questão nacional-desenvolvimentista
em curso no Brasil; existia a junção do Estado, empresas privadas e o capital estrangeiro
investindo na cidade (MARTINS, 2006, p.27).
Na cidade, apesar de várias indústrias têxteis e frigoríficos terem fechado suas portas
na segunda metade da década de 1950, foram abertas, nesse período, em Rio Grande, três
empresas de pescados, somando mais de 1000 operários.
Além de situar Rio Grande no tempo, é necessário salientar que os seus
habitantes, geralmente os mais abastados, viajavam e tinham contato com outros Estados e
países. A autora Marina Pelissari, conclui que: “Com o passar do ano de 1960, Brasília começou
a entrar no circuito de cidades a serem visitadas pelos “elegantes” rio-grandinos. Zicil passa a
comentar sobre quem conhece a cidade e sobre quem tem planos de conhecê-la “ (PELISSARI,
2012, p. 161).

Dessa forma, é notório que a cidade do Rio Grande não estava excluída do
contexto brasileiro, isso também se confirma porque entre 1956 e 1964, os portos do Rio
Grande do Sul, mais especificamente os de Porto Alegre e Rio Grande, apresentavam uma
singular relevância econômica e social. Diego Luiz Vivian explicita:
Em termos de tonelagem de mercadorias importadas e exportadas os portos de Porto
Alegre e Rio Grande foram responsáveis, em 1950, por cerca de 9,26% do volume total das
importações/exportações do Brasil. Em 1955 nota-se uma ligeira ampliação desta cifra,
correspondendo a 9,59% de toda tonelagem movimentada em portos brasileiros. No ano de
1960, ainda que houvesse um decréscimo significativo nesses valores, a indústria portuária sulrio-grandense ainda era responsável por 6,45% do total da movimentação portuária no País
(VIVIAN, 2008, p. 14).
O autor destacou que os portos de Porto Alegre e Rio Grande estavam, nesse período,
entre os principais do Brasil, processando parte do escoamento das mercadorias que
chegavam ou saíam desses locais. Devido a isso, foram construídas e estruturadas redes de
comunicação rodoviária, ferroviária, assim como, armazéns para o condicionamento dessas
cargas.
Rio Grande tinha, na década de 1950, uma população de 77.915 habitantes,
sendo a população urbana de 65.950 habitantes. Na década de 1960, o município contava com
100.378 habitantes e, dentro da população urbana, constava 87.528. Na mesma época
(1950/1960), foram construídos os primeiros prédios de apartamentos com mais de cinco
andares, principalmente, na Rua Marechal Floriano. Os principais prédios foram: Cia de
Seguros Rio-Grandense: 1957; Banco Brasil: 1962; Banco Nacional do Comércio: 1962-1964
(COPSTEIN, 1982).

132

A fábrica Rheingantz foi fundada em 1873.
O fechamento de boa parte das fábricas da cidade de Rio Grande ocorre entre 1950 e 1960.
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Click fotográfico: representações da visualidade e memória riograndina
As imagens, configurações e representações do tempo vivido ou imaginado pertencem
ao campo da memória. Segundo Pierre Nora (1993, p.21) os denominados lugares de memória
são “lugares, com efeito, nos três sentidos da palavra, material, simbólica, funcional (...).” A
memória está enraizada no lugar. Os lugares de memória são verdadeiros patrimônios
culturais, projetados simbolicamente e que podem estar entrelaçados a um passado vivo que
ainda marca presença e reforça os lados de identidade com o lugar.
Também, como elo de interpretação do passado, elenca-se que a memória é a voz e
imagem do acontecido, sendo que cada indivíduo interpreta um mesmo elemento de maneiras
distintas.
Em relação às imagens, Philippe Dubois enfatiza que “enquanto as imagens,
que na maioria das vezes são signos simbólicos, alegóricos, compósitos, só são colocadas num
lugar por um tempo, os lugares permanecem na memória” (DUBOIS, 1993, p.315). Dessa
maneira, as imagens funcionam como um símbolo, teoricamente tendo seu tempo e lugar, e a
memória, principalmente dessas imagens, perpetuam-se ao longo da existência do individuo.
Diehl demonstra que a memória difere da simples lembrança, uma vez que é
representação produzida pela e através da experiência. Assim:
Constitui-se de um saber, formando tradições, caminhos - como canais de
comunicação entre dimensões temporais –, ao invés de rastros e restos como no caso da
lembrança. A memória pode constituir-se de elementos individuais e coletivos [...] (DIEHL,
2002, p. 116-117).
Por consecutivo, a memória é um fenômeno concomitante individual e
coletivo, é um processo em permanente mudança, vinculando o sujeito histórico a um grupo
social e a um momento especifico no tempo.
A partir disso, tem-se nas fontes estabelecidas para a feitura deste trabalho,
primeiramente, um trabalho de memória de um tempo vivido e imaginado: vivido no sentido
que Rio Grande no período estudado (1956-1961) existiu e foi vivida por seus habitantes, e
imaginado, porque as fontes são frutos da representação de fotógrafos, que com diversos
objetivos, desejos e anseios fotografaram uma cidade em pleno curso de desenvolvimento.
Para a análise deste trabalho foram selecionadas imagens que estão nas
categorias “Novos Bairros, Velhas Ruas” e também ” Ampliação e Melhoria do sistema
Hidráulico da cidade”.
Os autores Charles Monteiro (2006) e Zita Possamai (2005), com seus
respectivos trabalhos, fornecem subsídios para a análise dessas imagens. Essas, nesta
pesquisa, são analisadas sob o prisma formal (escolhas técnicas tais como luminosidade,
enquadramento e escolhas estéticas do fotografo) e através do plano de conteúdo (conjunto
de pessoas, lugares, vivências e ideias representadas na fotografia). A partir desde momento,
tem-se a primeira fonte:
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Figura 1: Vista do Porto Novo. Segunda metade da década de 1950. Estúdio Casa Foto Rio Grande.
Fonte: Fototeca Municipal

Nessa imagem 1, nota-se vários galpões e fábricas, evidenciando assim, a conjectura
industrial do período. As indústrias pesqueiras se alojaram em torno deste local, porque era
mais fácil o escoamento da produção. A cidade, na década de 1950 expandia-se para o oeste,
novos loteamento eram criados para dar conta do crescimento da população urbana, que
cresceu em mais de 22.000 habitantes.
No plano de expressão dessa fotografia, primeiramente nota-se que o fotógrafo está
em nível superior ao do objeto fotografado. Possivelmente está em um prédio mais alto ou até
mesmo em um helicóptero em baixa altitude. Ainda, a imagem está em preto e branco, e
como primeiro plano duelam as construções das fábricas/galpões e com a Laguna dos Patos,
local onde prioritariamente era feito o escoamento da produção.
O plano de conteúdo transmite a impress de infinito. Ou seja, que o local é possível de
expansão, sem limites. Nessa foto, vê-se um crescimento de outra face da cidade, para além
dos limites do centro.
As cidades brasileiras na década de 1950 eram fotografadas para assim evidenciar a
modernização e desenvolvimento que tanto se pregava nesse período. Para isso, as prefeituras
e outros órgãos públicos contratavam fotógrafos a fim de registrar as reformas urbanas
(POSSAMAI, 2008). A totalidade das transformações urbanísticas da cidade pode ser assim
pensada, quando se reflete a respeito das representações da modernização. E a fotografia nos
fornece indícios do que isso um dia já foi ou quis ser. Apresenta-se então a figura 2:
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Figura 2: Praça Xavier Ferreira, 1958. Estúdio Casa Foto Rio Grande. Fonte: Fototeca Municipal

Na imagem 2, os elementos formais a serem observados nessa foto: o ângulo da foto
correspondente a Praça Xavier Ferreira está cortado. O fotógrafo para obter essa imagem,
possivelmente ergueu-se em algum prédio adjacente a praça, a fim de obter essa fotografia.
Quanto ao conteúdo subtendido nessa imagem, pode-se observar: má conservação
dos prédios, praça bem cuidada e razoavelmente arborizada. Existe um terreno vazio,
conforme indicado na seta vermelha. A Praça está de acordo com os conceitos modernos em
voga: em forma de esplanada, bem cuidada, poucas árvores e iluminada.
Outro elemento a ser observado: a rua ao lado da praça é mais larga do que a sua
continuidade, conforme a seta laranja. Assim o alargamento da rua está de acordo com o
conceito de praça moderna. Um dos elementos notórios do moderno nos anos 1950 é o
alargamento das ruas, principalmente para dar espaço para os novos carros – mais velozes –
que estavam surgindo. E, também, nota-se a presença de asfaltamento, outro elemento
moderno e inovador. Para um melhor desenvolvimento do trabalho, tem-se a terceira fonte:
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Figura 3: JR, Sábado, 25 de janeiro de 1958. Fonte: Bibllioteca Rio Grandense
O título da fotorreportagem “Surge um novo bairro nas proximidades da hidráulica”
vem ao encontro das questões desenvolvimentistas e modernas na cidade no período
trabalhado. A matéria elucida que terrenos de fácil valorização estão postos à venda, e com
energia elétrica, pavimentação e rede de água. Para facilitar a análise da matéria, foram
ponderadas as três imagens que a compõem individualmente.
A imagem 1, constituída do traçado (desenho) do novo bairro, está acompanhada da
seguinte legenda: “Êste é o traçado do novo bairro, com as ruas em linha reta, obedecendo
aos ditames do moderno urbanismo”(JR, 25 de janeiro, 1958, capa). Assim, nota-se que Rio
Grande tinha conhecimentos sobre o que se entendia como o moderno urbanismo no Brasil,
visto que questões como ruas em linha reta estavam sendo implantadas na cidade (VILHAÇA,
1999).
Na questão formal, em primeiro plano tem-se a rua, evidenciando, dessa
forma, o traçado reto da rua. E a imagem 2, está acompanhada das seguintes palavras: “Ao
fundo o arvoredo, que avança sôbre a areia para dominá-la. A grama começa a urgir e o
terreno se consolida, permitindo o tráfego do automóvel” (JR, 25 de janeiro, 1958, capa).
Assim, nota-se o domínio do homem sob a natureza, fato constatado com mais exatidão na
imagem 3, onde estão os dizeres: “as casas se alinham formando a rua onde antes as dunas
ondulavam a brancura da paisagem. Os postes sustentam os cabos por onde a energia elétrica
é conduzida às casas do novo bairro” (JR, 25 de janeiro, 1958, capa).
As três imagens podem ser analisadas sob um mesmo plano de conteúdo, visto que as
fotorrerportagens têm por objetivo quebrar o “padrão estético de uma reportagem
tradicional, trazendo a fotografia para o centro da organização do discurso” (MEYRER, 2008,
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p.21).. Na fotorreportagem, a fotografia e o texto disputam igualmente a organização do
discurso, ambas possuindo igual importância.
Assim, têm-se informações pertinentes: primeiramente, nesse caso, servem como
comprovação da efetividade e da existência do novo bairro próximo a então Hidráulica. A
primeira imagem tem a função de evidenciar o traçado reto das ruas e, além disso, comprovar
e legitimar que o novo lugar já existe e tem até mesmo um plano. A segunda e terceira
imagem reforça a legitimação do traçado reto, e do homem dominando a natureza,
principalmente no que tange aos cômoros de areia.
Dessa maneira, a fotografia, enquanto matéria bruta é uma representação de um
fato/acontecimento, e, além disso, a imagem obtida já passou por inúmeros processos, nunca
sendo a “verdadeira realidade”, mas sim uma cópia de um fragmento e memória do obtentor
dessa imagem. Ansel Adams (2000, p.13), elucida que: “Na revelação da cópia, no entanto,
chegamos à versão final depois de produzir várias provas”.
Portanto, a fotografia, antes do produto apresentado, nesse caso, no jornal, passa por
inúmeros processos: motivos e intenções do fotografo, escolhas técnicas, crivo do editor do
jornal e depois de tudo isso, ainda que no caso da figura 3, a fotografia esteja acompanhada de
legendas e texto, cada leitor poderá ter sua leitura e visão a partir das imagens, geralmente
esse processo passa pela sua memória e pertencimento ao lugar fotografado. Apresenta-se
então a figura 4:

Figura 4: JR, Sexta Feira, 24 de janeiro de 1958 – Contracapa. Fonte: Biblioteca Rio Grandense

O título da matéria já fornece informações imprescindíveis para a análise em questão:
“Água tratada e em abundância para abastecer Rio Grande”. Conforme explicitado
anteriormente, será feito o mesmo processo de análise de cada imagem em separado da
fotorreportagem. A imagem 1 é constituída de uma construção que irá ser posteriormente o
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local do tratamento de água da cidade. A legenda fornece a seguinte informação: “A visão é
impressionante. Esta construção gigantesca está sendo moldada em cimento, pedra e ferro.
*…+ Água tratada e em abundância para abastecer Rio Grande” (JR, Sexta Feira, 24 de janeiro
de 1958, Contracapa).
A imagem 2 é acompanhada dos seguintes dizeres: “Nêste edifício de linhas modernas
se encontram montados os motores da usina de recalque, que impulsionarão a água para a
cidade *…+”(JR, Sexta Feira, 24 de janeiro de 1958, Contracapa).
Através das duas imagens e suas legendas, observa-se que, segundo o jornal Rio
Grande, a modernização e o desenvolvimento seriam constituídos pelos elementos mais
básicos, como o tratamento e melhor abastecimento de água para a cidade, para isso seria
construído um edifício, que iria comportar as novas instalações do local para o tratamento de
água, de linhas modernas.
Dessa maneira, o resultado da análise de fotografias e cultura visual, como um todo, é
uma narrativa completamente diferente da inicial. Antes só se tinha uma fotografia e/ou texto,
agora, tem-se o tempo da própria imagem, o tempo do pesquisador e, por fim, a junção desses
tempos, e o resultado final é uma narrativa completamente nova, reunindo três tempos
diferentes. Assim, a autora Annateresa Fabris elucida que:
Construída ou tomada no calor da hora, a fotografia é vista pela sociedade
como a evidência do que aconteceu no momento em que o operador voltou sua
câmara para um determinado referente. O caráter testemunhal da fotografia, ainda
tão prezado nesse momento em que as tecnologias da informação apontam para uma
desnaturalização crescente do real, parece fornecer uma âncora a uma sociedade que
não consegue romper de vez com a materialidade do mundo. Cabe aos estudiosos
analisar os paradoxos e as contradições embutidos numa imagem quase imaterial, mas
dotada de uma materialidade inequívoca aos olhos da maior parte das pessoas
(FABRIS, S/A, p. 8).

Não basta olhar e querer descobrir os diversos significados das imagens, mas,
sim, é indispensável analisar o contexto e o suporte documental, a fim de poder preparar a
visão para avaliar as fotografias. Os fotógrafos são narradores, fazendo com que seu olhar,
representado pela lente fotográfica, seja um “instante” daquela paisagem/objeto. Para
complementar a analise do trabalho, apresenta-se então a figura 5:

227

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

Figura 5: JR, Sábado,13 de julho de 1957, Contracapa. Fonte: Biblioteca Rio Grandense

A figura 5 é uma fotorreportagem do jornal Rio Grande datada de 13 de julho
de 1957. Observações pertinentes na questão formal: o título da matéria denominando
“Assenta-se as bases de um núcleo suburbano” sintetiza o restante do escrito, que seria a
construção e posteriormente amplas vantagens para adquirir esses terrenos, situados à
margem da Avenida Santos Dumont, denominado de Vila São Jorge. Também é apresentado
que o local está em crescente valorização, sendo um importante trecho da cidade, já que é um
dos caminhos para se chegar até o balneário Cassino. Têm-se duas fotos representativas nessa
reportagem: a primeira do contrato sendo assinado, para “comprovar” para a população que
os trâmites legais estão sendo agilizados, e a outra imagem, ainda que escura devido à própria
qualidade do jornal está evidenciada uma estrada de terra, com mato a sua volta, mostrando
onde no futuro, as casas irão ser construídas.
O plano de conteúdo legitima que o inicio das obras está prestes a começar; o
contrato já fora assinado, o processo de construção da estrada para chegar ao novo residencial
começou e novamente uma matéria do jornal enfatiza o domínio do homem perante a
natureza.
Dessa maneira, compreende-se que para abranger uma cultura visual como um todo,
deve-se problematizar, questionando desde o processo de composição e “feitura” ao contexto
em que foi produzida. Por isso, que foi realizado o contexto do Brasil e Rio Grande antes de
apresentar as fontes.
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Considerações Finais:
Um trabalho de ciências humanas dificilmente esgota-se em si próprio, a todo instante,
novas análises, fontes e teóricos surgem e re(fazem) o pesquisador questionar suas ideias e
objetivos. Porém, para esse momento, esse trabalho chegou a algumas conclusões
pertinentes.
Primeiramente, não consta nos registros da fototeca que o estúdio Casa Foto Rio
Grande foi contratado pela prefeitura para obter fotografias urbanas, porém, devido ao
contexto da época e a especificidade das imagens, levanta-se a hipótese que o motivo inicial
das imagens era evidenciar/mostrar a nova visualidade urbana que Rio Grande ambicionava
transpassar para o restante do país. A bibliografia ajudou a compreender tal intenção, e o
jornal, sempre evidenciando as reformas em curso, prédios construídos em linhas modernas, a
questão da melhoria do problema da água e os novos bairros surgindo, legitima tal
informação.
O patrimônio, nesse trabalho, mostra-se talvez não da forma tradicional, pois a Usina
de água, Praça Xavier Ferreira e os novos loteamentos não são considerados patrimônios
oficiais do municio, contudo, o patrimônio nesse período especifico, seria o legado que o
governo de JK transmitiu ao município, voltado às questões desenvolvimentistas, industriais e
modernas. A memória complementa esse processo, porque as fotografias do estúdio e as
fotorreportagens não deixam de serem memorias dos fotógrafos a respeito dos elementos
fotografados. Assim, os discursos do jornal e fotografias do estúdio não deixam de ser atos de
memória vividos e construídos por quem está relatando os fatos.
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A Expografia dos Tempos na Cidade Contemporânea
Mariana Garcia Junqueira134
Gilberto Sarkis Yunes135
Resumo
Este artigo relaciona o espaço da cidade contemporânea com a interpretação museográfica do
acervo proveniente e testemunha de seus tempos . Busca situar os usuários no contexto urbano em
que se encontram documentados o seu processo histórico e os respectivos valores culturais, artísticos e
naturais. Como num percurso museal, a cidade permite opções de ordenação das informações
oferecendo momentos de reflexão, contemplação e aprendizado sobre o processo de criação e
desenvolvimento de sua própria produção. Esta articulação forma uma rede material e imaterial que
destaca e revela exemplares reunidos na própria obra, como salas de exposição. Considerando que a
expografia tem a meta de relacionar a obra com o espaço, o uso da iluminação artificial atua de forma
eficaz como elemento estruturador e facilitador da configuração urbana, valorizando lugares e
memórias para a leitura e organização pretendidas em seu contexto cotidiano.
Palavras-chave: Memória Urbana. Cidade. Museus. Expografia. Iluminação Artificial.

Introdução
Este artigo trata de temas que associam interpretações sobre a cidade, o tempo e as
funções museológicas atuais. Tem como objetivo fazer a leitura do espaço urbano como o
lugar de experimentações e construções sociais que se efetivam no tempo e definem
territórios e acervos documentais sedimentados como um arquivo passível de investigações e
revelações.
Busca-se relacionar o espaço da cidade contemporânea com a interpretação
museográfica do acervo proveniente e testemunho de seus tempos. Como num percurso
museal, a cidade permite diversas opções de ordenação das informações oferecendo aos
usuários momentos de reflexão, conhecimento e crítica sobre sua própria construção como
obra humana. A articulação da idéia de museu com a cidade território forma uma rede
material e imaterial que cria percursos no interior da própria obra, exibindo seus exemplares
no contexto de sua significação, como em salas de exposição.
Desta maneira, explicita-se o entendimento da cidade como suporte e arquivo de
informações e de registros dos tempos. O território urbano, como superposições de tempos
históricos e culturas diversificadas, é reconhecido por um acervo existente in loco, produto da
qualidade da relação do homem com o ambiente. Os usos, as experiências e as informações
geradas por estes acervos nos espaços permitem que o conjunto de ações defina a identidade
do lugar e reforce sua permanência.
134

Graduada em Design de Interiores pela Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), Graduada em
Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), Especialista em Design de Interiores e
Iluminação pelo Instituto de Pós-Graduação (IPOG), Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Urbanismo,
História e Arquitetura da Cidade (PGAU-Cidade) pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Pesquisadora
do NUCOMO P&P – Núcleo de Investigação em Configuração e Morfologia na Arquitetura e no Urbanismo Pesquisa
& Projeto. mjunqueira.projetos@gmail.com
135

Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Doutor em
Estruturas Ambientais Urbanas pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP),
Professor Adjunto do Curso Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Professor e
Pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade (PGAU-Cidade/UFSC)
e do NUCOMO P&P – Núcleo de Investigação em Configuração e Morfologia na Arquitetura e no Urbanismo
Pesquisa & Projeto. gsy@arq.ufsc.br
231

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

Conforme Rolnik (1992, p.28) “a cidade, por excelência, produz e contem documentos,
ordens, inventários” cuja “arquitetura urbana também cumpre este papel de escrita, de texto
que se lê da mesma maneira que se lê um processo, um relato de um viajante”.

1. A cidade: museu difuso
A denominação museu difuso é proveniente da Itália e, no Brasil, geralmente
confunde-se com o que se considera como museu de território, ecomuseu ou museu ao ar
livre, já que estes se aproximam no sentido de possuírem um sistema de gestão que utiliza os
habitantes em conexão com os visitantes.
A idéia de ecomuseu foi formulada na década de 1970, na França, e assim denominado
por Hugues de Varine-Bohan. Acrescenta ao museu tradicional a experiência do espaço e do
tempo, ou seja, as variações de diversos lugares num mesmo tempo e de um mesmo lugar em
diversos tempos.
Na concepção do museu clássico ou tradicional a ação museológica se dá utilizando as
relações espaciais e de comunicação entre o edifício, a coleção e o público. Já no museu difuso
esta acontece considerando o território, o patrimônio e a comunidade (YUNES, 2012).
O museu difuso é uma ação coletiva em que o conhecimento do especialista é
confrontado continuamente com a percepção dos moradores e visitantes. Considera que o
patrimônio cultural territorial documenta aspectos da identidade local, sem a necessidade de
concentrar objetos em espaços contenedores. Ao contrário, baseia-se na idéia de que lugares
e monumentos, em seus ambientes originais, possuem a capacidade de melhor contar a sua
própria história.
Assim, o museu difuso mostra ao usuário onde e como os processos históricos se
materializaram em vestígios que incidem na paisagem, ou seja, geram produtos reconhecidos
pela qualidade documental. Por consequência, o espaço museográfico é considerado como
espaço de comunicação, onde a informação incorpora-se à exposição e ao uso do lugar
musealizado.
Cabe destacar que a interpretação da cidade como museu difuso associa-se e tem
apoio na Legislação Brasileira ao entendimento dos direitos difusos. Estes são considerados
como direitos “transindividuais”, superando então o âmbito do indivíduo e caracterizando-se
por sua indivisibilidade. Entende-se que a satisfação do direito deve dirigir-se ao coletivo,
exemplificado em ações como a de respirar ar puro, a qualidade de vida e o acesso ao
patrimônio cultural, ou seja, definidas como um bem comum que, no caso de perda, não
permite ser valorado e ter seu resgate calculado isoladamente.
A cidade vista sob a gestão do museu difuso assume estes aspectos de relevância
social para sua comunidade considerando que ela é repositório e testemunho das relações
invisíveis e indivisíveis da produção anônima de um grupo organizado e é sedimentada em um
território no tempo.

2. A expografia dos tempos na cidade
Os conceitos de documento, memória e patrimônio numa escala urbana passam a
adquirir mais clareza quando se pensa em bens difusos ou bens coletivos. Se a idéia de
patrimônio está diretamente ligada à atribuição de valor e de herança, o que se transfere de
uma geração para outra, de um tempo para outro tempo, conforme observa Chagas (1994),
pode-se afirmar que seu papel como resíduo de um tempo é mais do que matéria, é a
representação do conhecimento e a incorporação de significado.
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Nesse sentido, quando se pensa em documento urbano, associa-se àquilo que ensina,
que é suporte de informação. Porém, conforme Chagas (1994), não há aprendizagem ou
informação sem a presença da memória, e é ela que acaba por justificar o novo, a informação
e a redundância.
A cidade é composta por diversos lugares que possuem cargas simbólicas diferentes e
que, vistos como um conjunto ou objetos seriados, retomam a ideia da cidade-arquivo, mas
com o aspecto da cidade-colagem. Conforme observa Pesavento (2008, p.4), ”podemos ter
sido induzidos, educados e ensinados a identificar lugares de uma cidade, partilhando das
mesmas referências de sentido, em um processo de vivência do imaginário urbano coletivo”.
Assim reforça-se aqui a ideia de exibição, da expografia, do projeto de um curador ou gestor
que seleciona e organiza as informações da vida urbana.
O sistema viário, formado pelos passeios e caixas de rolagem para veículos, e as
galerias e corredores dos museus, neste caso, têm a mesma função: servir de espaço para o
percurso e deslocamento das pessoas para a observação e recepção das obras expostas
segundo um itinerário ou roteiro determinado, ou mesmo, improvisado, à deriva.
As primeiras tipologias estabelecidas para os museus definiam percursos e corredores
que organizavam e selecionavam o conjunto de obras para suas exibições. Observando num
rápido panorama a composição arquitetônica de exemplares selecionados percebe-se que, a
partir do início do século XIX, vários museus se estabelecem utilizando as variações da
tipologia estabelecida por Durand. A Gliptoteca de Munique, 1816-30, de Leo Von Klenze e o
Altes Museum, de 1823-30, em Berlim, de Karl Frederich Schinkel, representam o modelo
clássico que seria adotado em toda Europa e posteriormente na América, com o Ecletismo.
O pavilhão de exposições internacionais, denominado Palácio de Cristal, construído
em estrutura metálica e vidro entre 1850-51 para a exposição realizada em Londres, projeto
de Joseph Paxton, introduz o passeio em grandes dimensões de ruas cobertas e iluminadas
pelo teto transparente, formando uma galeria/rua central ajardinada e várias salas de
exposição a serem percorridas como um trajeto contínuo de uma avenida.
Le Corbusier, com seu ideário moderno cria o de Mundaneum em 1929 e,
posteriormente, o Museu do crescimento ilimitado, em 1931, cujos princípios de composição
definem uma espiral/corredor que parte de um núcleo central, construída sobre pilotis que
permitem tanto a liberdade interna de ocupação como a sua expansão infinita seguindo a idéia
de uma galeria contínua horizontal.
O inovador projeto para o Guggenhein Museum de Nova Iorque, elaborado por Frank
Loyd Wright, em 1945, utiliza-se também dos caminhos, agora verticais, sob a forma de
rampas, para definir os espaços de percursos e de exposição, contando com o deslocamento e
a visualização de seus espaços interiores no decorrer da descida pelo cilindro/corredor que
margeia em espiral a parede externa.
Mais recentemente, inaugurado em 2007, o Museu Iberê Camargo, projeto de Álvaro
Siza em Porto Alegre, utiliza as rampas de acesso como galerias para viabilizar a relação
interior/exterior, determinando a mesma importância às obras expostas dentro e fora do
edifício. A vista para o Rio Guaíba passa a ser uma das obras permanentes de sua exposição.
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FIGURA 1 – O Museu Iberê Camargo em Porto Alegre/RS.
Foto: Gilberto Yunes, 2007.

O projeto para a nova sede do Museu da Imagem e do Som (MIS) do Rio de Janeiro, na
Av. Atlântica, em Copacabana, é do Escritório Diller Scofidio + Renfro, de Nova Iorque. Nele
observa-se, de forma ainda mais evidente, a incorporação da cidade ao museu, fazendo a
integração das calçadas e rampas e relacionando diretamente o espaço do edifício à imagem e
vivencia da pulsação urbana da orla marítima da praia de Copacabana. A imagem da vida real e
suas representações coexistem.

FIGURA 2– Museu da Imagem e do Som, MIS, Rio de Janeiro.
Fonte: http://www.vitruvius.br
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FIGURA 3– Museu da Imagem e do Som, MIS, Rio de Janeiro.
Fonte: http://www.vitruvius.br

3. A expografia e a iluminação artificial na estruturação do espaço urbano
Além das funções utilitárias e de segurança, a iluminação artificial, em escala urbana, é
um elemento revelador do espaço. A iluminação, quando tratada de forma adequada, pode
articular os diferentes elementos espaciais constitutivos da cidade, atribuindo-lhes uma
personalidade reconhecível e identificadora de suas etapas de configuração. Enquanto fator de
coerência e distinção, ela valoriza as informações contidas no espaço urbano e auxilia na
compreensão da paisagem.
Esse papel da iluminação urbana surge com maior visibilidade a partir dos anos 1980,
em diversas partes do mundo, acompanhando a crítica contemporânea ao urbanismo
moderno. Analisando a evolução da iluminação pública, percebe-se que, a partir das décadas
finais do século XX, mudanças profundas tomam forma:
[...] pode-se observar três épocas bastante distintas no que se refere ao pensamento
da iluminação pública: até a invenção da energia elétrica, a iluminação pública tinha o sentido
de transmitir exclusivamente segurança; do fim do século XIX até os anos 80 do século XX, a
iluminação pública tinha sentido funcional e foi basicamente pensada para o trânsito veicular.
No final do último século passou a ser encarada como fator de valorização da paisagem
urbana, tornando-se um componente importante do movimento de marketing das cidades,
como criadora de identidade do espaço urbano. (SANTOS, 2005, p.32)
Os espaços urbanos e arquitetônicos são, geralmente, concebidos para permitir o
desenvolvimento das atividades humanas, mas sua percepção e apreciação se dão
basicamente pelo seu aspecto visual. Melhorias na paisagem levam os cidadãos a um
envolvimento maior com a cidade e com o que ela proporciona. Para Gastal (2006), usuários
desenvolvem uma compreensão do relacionamento entre eles e os espaços. A relação se dá de
forma mais próxima ou mais distante com cada espaço e a iluminação pode ter papel
fundamental nessa escolha.
São inúmeras as justificativas para se iluminar a cidade, dentre elas, podem-se
destacar como suas principais contribuições: demarcar referências espaciais, criar ligações e
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percursos, facilitar a leitura de um contexto citadino, hierarquizar e organizar o espaço urbano
possibilitando sua reapropriação e valorização do patrimônio urbano pelos seus habitantes.

FIGURA 4 – Vista aérea do Rio de Janeiro/RJ: A iluminação artificial marca e revela lugares e
acervos componentes da paisagem que integra o ambiente natural e a obra construída no contexto
urbano.
Fonte: Acervo Digital de Nilda Cruz, 2009.

FIGURA 5 – Vista aérea de São Paulo/SP: A iluminação artificial urbana define a hierarquia
das vias da cidade e expõe a malha que configura os espaços de permanência e de deslocamentos no
contexto da cidade.
Fonte: Acervo Digital de Nilda Cruz, 2009.
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A luz, portanto, é um instrumento capaz de organizar e modelar o espaço através da
escolha dos elementos tratados e, sobretudo, pela sua hierarquização – valorização ou
atenuação graças às intensidades luminosas e às nuances de temperatura de cor. O potencial
de hierarquização da iluminação permite reforçar os referenciais espaciais da cidade: entradas,
pontos altos, monumentos principais, etc. Valorizar as vistas e perspectivas, marcando
claramente a sucessão de planos visuais, permite melhor apreender a maneira como o espaço
se organiza e se estruturou no tempo.
Ao ampliar a análise, pode-se considerar como outro importante aspecto da
iluminação pública para a demarcação dos tempos na cidade, a própria evolução da relação
entre os equipamentos que suportam e os que são suportados – luminárias e lâmpadas –
como caracterização de um desenvolvimento. Ou seja, o registro dos equipamentos em
fotografias ou projetos e, principalmente, os que permaneceram através do tempo, em meio
às transformações, resistem como verdadeiro acervo de uma história da iluminação e da
história da própria cidade.

FIGURA 6 – Vista de uma rua do Rio de Janeiro/RJ: A rua como galeria/corredor iluminada
com energia elétrica, em 1993. Observa-se a presença de poste remanescente do início do século XX,
que marca o tempo do lugar em meio a outros equipamentos mais atuais.
Fonte: GARCIA (2000 apud MASCARÓ, 2006).

Considerações Finais
Entende-se que ao integrar a função museológica à apreensão e ao uso da cidade,
permite-se que a leitura dos espaços realizada pelos seus usuários seja materializada como
vestígios e testemunhos presentes na paisagem urbana, ou seja, produtos reconhecidos pela
qualidade documental e capacidade de gerar conhecimento e aprendizado. Por consequência,
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o espaço museográfico é considerado como espaço de comunicação, onde a informação
incorpora-se à exposição e ao uso do lugar musealizado.
Na elaboração de projetos de arquitetura e urbanismo já é convencionado considerar
a iluminação natural, assim como a orientação solar, a ventilação e outros atributos naturais
como diretrizes de concepção espacial ou como elementos na elaboração do projeto. O uso da
iluminação artificial, associado à iluminação natural, possibilita ajustar uma melhor qualidade
e uso dos espaços construídos arquitetônicos e também os espaços urbanos públicos e
privados das cidades contemporâneas.
Para Kirschbaum (2006), a imagem urbana diurna depende da iluminação natural solar
e resultado da combinação da posição da Terra e de seus movimentos em relação ao Sol. A
imagem urbana muda, portanto, continuamente a cada dia e ano. Já a imagem noturna da
cidade muda de forma drástica. A aparência do espaço urbano é um componente importante
na atração ou interesse que gera a cidade para o desfrute de seus habitantes e “a iluminação é
relevante para o embelezamento da cidade, agregando-lhe valores adicionais como objeto de
apreciação em si, criando atmosferas, valorizando e destacando lugares, edifícios e vias de
circulação” (KIRSCHBAUM, 2006, p.11).
A atuação da iluminação artificial no projeto expográfico permite oferecer uma
diversidade de leituras estruturadas como revelações dos elementos da cidade, conferindo a
sua paisagem as entonações desejadas pela curadoria, de acordo com os propósitos de
preservação, investigação e comunicação, legitimando as funções museológicas atuais.
A investigação e o usufruto da cidade, em suas diferentes escalas, introduzindo o olhar
de um museu difuso como auxiliar no planejamento e gestão urbanos, poderá colaborar de
forma mais eficaz na valorização e evidência de sua configuração, revelando a coexistência de
lugares e acervos que servem como objetos de aprendizado da vida urbana, injetando imagens
e vivências de sua memória no presente, para a construção de seu futuro.
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Moritvri Mortvis – o papel da fotografia na reconstituição da história
dos construtores de túmulos
Maurício Silva Gino136
Marcelina das Graças de Almeida137

Resumo
A partir dos recursos do Edital Ofícios em Belo Horizonte, lançado pela Fundação Municipal de
Cultura, produziu-se o documentário Moritvri Mortvis – os construtores de túmulos do Bonfim. O filme
teve como objetivo a reconstituição da história desse ofício, que surgiu com a própria construção da
nova capital mineira, e ao longo do tempo vem sofrendo profundas modificações que de alguma forma
se relacionam com a própria concepção dos túmulos, considerados como cultura material. A estrutura
narrativa do documentário divide-se em três eixos: a contextualização do cemitério no espaço urbano
da moderna capital; o surgimento do ofício no momento da construção da cidade; e o desenvolvimento
da profissão até os dias atuais. O filme se constrói basicamente por relatos orais, mas as fotografias
documentais, preservadas em acervos públicos, se mostraram fundamentais na reconstituição da
história do cemitério e da própria cidade, que conta com registros fotográficos desde a sua fundação.
Palavras-chave: Fotografia. Documentário. Cultura material. Construtores de túmulos.
Cemitério patrimonial.

Introdução
É com a distância que podemos apreciar o que o documentário do presente traz para o
conhecimento da história. (GAUTHIER, 2011, p.262)
Este trabalho teve origem na narrativa do documentário Moritvri Mortvis – os
construtores de túmulos do Bonfim, que foi produzido entre os anos de 2012 e 2013 com
recursos do Edital Ofícios em Belo Horizonte, lançado pela Fundação Municipal de Cultura.
Mas sem a intenção de discutir neste momento as possíveis contribuições deste filme, o
objetivo aqui foi analisar o papel da imagem fotográfica, especialmente da fotografia de
acervo, na construção da narrativa do filme documentário e na reconstituição da história dos
construtores de túmulos do cemitério patrimonial do Nosso Senhor do Bonfim, em Belo
Horizonte.
Para isso, realizou-se uma análise das imagens fotográficas utilizadas na construção da
narrativa fílmica, o que possibilitou verificar o seu papel nessa reconstituição da história dos
principais representantes do ofício de construtores de túmulos, objetos estes impregnados de
uma cultura material suscetível a grandes mudanças ao longo da breve história de Belo
Horizonte.
No que se refere ao cemitério e à própria cidade, também considerados aqui como
cultura material, foram utilizados como referência os livros Arte e Ofício da Marmoraria nos
Primórdios de Belo Horizonte, de Marlette Menezes (2005), e Album de Bello Horizonte: edição
fac-similar com estudos críticos, organizado pelo historiador Rogério Pereira de Arruda (2003).
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Quanto ao papel da fotografia como documento histórico utilizado na construção da
narrativa, e da própria realização do filme como uma obra documental, partimos das ideias
clássicas presentes no texto Ontologia da Imagem Fotográfica, de André Bazin, mas ampliadas
pelo pensamento de autores ligados à fenomenologia, como Jean-Paul Sartre e Roland
Barthes.
Ressalta-se que as fotografias utilizadas no filme constituem acervo do Museu
Histórico Abílio Barreto, em Belo Horizonte, que gentilmente nos cedeu o direito de uso dessas
imagens no documentário e em todo material de divulgação dele decorrente, como por
exemplo no seu trailer138 e neste trabalho.
A cidade e seu espelho
Em sua edição fac-similar do Álbum de Bello Horizonte, originalmente organizado por
Raymundo Alves Pinto e Tito Lívio Pontes, Arruda (2003) foi muito feliz ao citar Calvino, que
descreve a cidade de Valdrada com sua imagem especular refletida na superfície do lago. Para
Arruda, essa importante coletânea de fotografias de Belo Horizonte funciona como a Valdrada
da superfície do lago. Mas ao invés da metáfora de um mergulho na superfície da Valdrada
refletida, ele propõe que seu leitor percorra os caminhos propostos pela Belo Horizonte do
álbum.
Neste documentário temos a Belo Horizonte dos vivos e a sua imagem refletida na
cidade dos mortos, representada pelo cemitério do Bonfim. Uma olhando para a outra. A
metrópole, com todo o seu incessante movimento, diante do seu impassível reflexo, como na
Figura 1. Uma dependente da outra. Um convite para que se conheça melhor a cidade por
meio do ofício daqueles que cunharam sua imagem especular.

FIGURA 1 – Vista do cemitério do Bonfim em 1999, com Belo Horizonte ao fundo.
Fonte: Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto

O Cemitério Municipal, hoje chamado de Cemitério do Nosso Senhor do Bonfim, foi
planejado e construído no contexto da própria construção da nova capital mineira, cujo
138

Trailer disponível em: https://vimeo.com/61276527
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projeto incluía o rompimento com diversos costumes herdados do período colonial. Dentre
eles, o hábito de sepultar os mortos em cemitérios ligados às ordens religiosas e anexos às
igrejas, tradição que sempre foi muito forte em Minas Gerais.
Assim, inaugura-se a Cidade de Minas em doze de dezembro de 1897, mais tarde
chamada de Bello Horizonte. Seu espaço urbano era delimitado pela Avenida do Contorno,
tendo seu único cemitério localizado externamente a este limite. Nesse ambiente, foram
sepultados todos os habitantes da nova cidade até a década de 1940, o que nos dá uma
primeira noção de democracia da morte.
Mas mesmo nesse ambiente em que todos eram indistintamente sepultados, as
hierarquias sociais foram sendo delimitadas, ao longo do tempo, pela própria distribuição das
sepulturas no espaço geográfico e pelas diferenças construtivas dos túmulos. Nas alamedas
principais do cemitério do Bonfim predominam os mausoléus, os jazigos capela e as sepulturas
mais requintadas pertencentes às famílias influentes da capital mineira, assim como os
túmulos destinados à nobreza política do Estado de Minas Gerais. Já nas quadras mais
afastadas encontram-se as sepulturas mais simples, construídas com materiais menos nobres e
com alegorias mais singelas.
A morte renuncia ao presente, ao papel da arte, e reafirma uma hierarquia,
imposta pela própria dinâmica social. A cidade se reproduz em silêncio, sub jove,
serenando as angústias, trazendo a reflexão sobre a nossa finitude e diversidade
perceptiva da morte. (LOPES DE PAULA, in MENEZES, 2005, p.10)

Portanto, temos no Bonfim um reflexo silencioso da própria cidade. Ali, Belo Horizonte
se mostra exuberante na superfície plana do mármore, nas curvas e detalhes das esculturas,
na tradição da pedra sabão e na frieza do bronze. Mas também pode ser percebida na
simplicidade do cimento aparente e na delicadeza de uma flor de plástico que repousa
carinhosamente sobre um túmulo.

O papel da fotografia na construção da narrativa documental
Desde a roteirização do filme, definiu-se que a narrativa do documentário seria
construída por meio de três eixos principais: o primeiro deles é um passeio da câmera pela
moderna Belo Horizonte dos dias atuais, sem qualquer narração oral, evidenciando a inserção
do cemitério no seu espaço urbano; o segundo descreve o momento da inauguração e
desenvolvimento da nova capital mineira, e a criação do cemitério nesse contexto; o terceiro
refere-se à história dos construtores de túmulos, à evolução desse ofício, e às perspectivas
para esses profissionais, o que se dá basicamente por meio de relatos orais dos entrevistados.
A estratégia narrativa utilizada no segundo eixo baseou-se especialmente na utilização
de imagens fotográficas documentais coletadas em acervos históricos da cidade, sendo
portanto o foco deste trabalho. Através dessas imagens, contextualizou-se a inauguração do
cemitério do Bonfim no momento histórico da fundação de Belo Horizonte (Figura 2).
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FIGURA 2 – Inauguração de Belo Horizonte em 12/12/1897.
Fonte: Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto

Por meio da Figura 2, percebe-se claramente o embalsamamento do tempo
possibilitado pela objetividade da câmera, fenômeno já apontado por André Bazin em 1945,
em seu texto Ontologia da Imagem Fotográfica. Nesta imagem, com a data grafada
manualmente, temos o registro da inauguração de Belo Horizonte sob o sol forte de
dezembro. Vemos a contradição de pessoas elegantemente vestidas numa cidade com chão de
terra batida. Algumas delas, aparentemente cansadas, sentam-se em escoras de madeira,
certamente utilizadas na construção da nova capital. Há uma escada no canto inferior
esquerdo, que parece nos dizer que foi esquecida no cenário daquela grande festa, dada a
pressa em inaugurar a moderna cidade planejada que naquele momento tomava o lugar do
antigo arraial dos nativos curralenses. Estes, desapropriados de sua terras para a construção
da nova capital dos mineiros, certamente não são vistos neste cenário. Tudo isso aos pés da
imponente Serra do Curral.
Embora o tempo fílmico do documentário não permita esta análise mais minuciosa
desta imagem fotográfica em específico, é fascinante perceber as inúmeras informações que
podem ser obtidas de um único registro fotográfico. Isso sem considerar também os dados que
o próprio suporte físico da foto, assim como as interferências nele realizadas ao longo do
tempo, poderiam nos trazer. No entanto a materialidade da fotografia não constitui o foco
deste trabalho.
Mas para além dessa objetividade, a fotografia foi utilizada no documentário também
com outros propósitos. Por analogia, as imagens fotográficas possibilitaram traçar um paralelo
entre a cidade e seu cemitério, como quando vemos a organização do espaço urbano a partir
da praça Raul Soares (Figura 3), ao mesmo tempo em que a narração não se refere
diretamente a esta imagem, mas descreve o traçado geométrico do cemitério. Aqui já não
importa mais apenas o que está graficamente registrado na fotografia, como também os
processos que geraram esse registro. Através desta foto e em associação a um discurso oral,
pode-se imaginar a organização espacial do Bonfim por meio de duas grandes alamedas
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principais que se convergem para uma praça central, além de suas cinquenta e quatro quadras
formadas pelas diversas ruas secundárias.
Neste contexto, o termo imagem adquire um outro sentido que extrapola o simples
registro fotográfico e o seu suporte, mas aponta para a importância do espectador na
construção da narrativa fílmica.

FIGURA 3 – Traçado arquitetônico de Belo Horizonte, com grandes avenidas se convergindo para a Praça
Raul Soares. Esta configuração assemelha-se à organização do espaço no cemitério do Bonfim.
Fonte: Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto

Assim como sugerido por Sartre em sua obra intitulada O Imaginário (1996), o registro
fotográfico representado pela Figura 3 funciona como um analogon que permite ao
espectador imaginar como se deu a organização espacial do Bonfim, o que não foi
explicitamente mostrado no documentário. Isto é possível pelo estabelecimento das
semelhanças entre o cemitério e o espaço urbano da cidade planejada, ambos ordenados de
forma semelhante e criteriosa. Nas palavras do autor,
*…+ diremos que a imagem é um ato que visa em sua corporeidade um objeto
ausente ou inexistente, através de um conteúdo físico ou psíquico que não se dá em si
mesmo, mas a título de “representante analógico” do objeto visado. (SARTRE, 1996,
p.37)

Esse pensamento ligado à fenomenologia é corroborado por Barthes, que também não
se limita ao registro gráfico que as fotografias nos trazem e aponta o papel do
espectador/observador da imagem.
Nesse deserto lúgubre, me surge, de repente, tal foto; ela me anima e eu a
animo. Portanto, é assim que devo nomear a atração que a faz existir: uma animação
(BARTHES, 1984, p.37).
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Portanto, ao aliar uma imagem fotográfica que aponta traços do planejamento
arquitetônico de Belo Horizonte a uma narração que descreve a organização espacial do
Cemitério do Bonfim, buscou-se fazer com que o espectador possa construir uma imagem do
próprio cemitério. Mas essa construção é um ato fenomenologicamente subjetivo que
depende das relações estabelecidas pelo espectador ao assistir ao filme, sendo que desta
forma ele é convidado a abandonar uma posição passiva diante do filme e a assumir um papel
ativo no desenvolvimento da narrativa do documentário.
Por meio das fotografias, evidenciaram-se também alguns valores dessa sociedade, ao
mesmo tempo em que outras informações são negadas ao espectador comum. Ao narrar-se
no filme que até a década de 1940 o Bonfim era o único cemitério da cidade, onde todos os
seus mortos eram sepultados, mostra-se uma fotografia do túmulo do Padre Eustáquio
(FIGURA 4), beatificado pela Igreja Católica em 2006. Esse túmulo tornou-se um importante
ponto de peregrinação no Bonfim até a trasladação do corpo para o santuário construído no
bairro que leva nome de Padre Eustáquio.

FIGURA 4 – Túmulo de Padre Eustáquio em 1947.
Fonte: Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto

Com esta imagem, foi possível indicar que todos os habitantes da cidade eram
enterrados no Bonfim, até mesmo Padre Eustáquio. No entanto, todas as informações a seu
respeito, bem como sua importância para a cidade, foram omitidas por não constituírem o
tema do documentário. Isso exige do espectador alguns conhecimentos prévios sobre a cidade
e seus personagens para que alcance algumas nuanças e sutilezas da narrativa. No entanto, a
compreensão do filme não fica comprometida, caso o espectador não possua de antemão tais
informações.
Ao longo do documentário, outras imagens fotográficas produzidas atualmente
somaram-se a estas. Porém, essas imagens tiveram como objetivo destacar características
específicas de alguns dos túmulos do Bonfim (Figuras 5 e 6), e não de contextualizar o
cemitério no espaço urbano de Belo Horizonte.
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FIGURA 5 – Detalhe de escultura em túmulo no cemitério do Bonfim.
Fonte: Produção do filme Moritvri Mortvis – os construtores de túmulos do Bonfim

FIGURA 6 – Detalhe do Mausoléu de Raul Soares no cemitério do Bonfim.
Fonte: Produção do filme Moritvri Mortvis – os construtores de túmulos do Bonfim

Assim, pode-se dizer que a fotografia significou um importante suporte à produção do
documentário, seja na reconstituição da história por meio de imagens de acervo, bem como na
geração das imagens necessárias à construção da narrativa.
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Considerações finais
Como resultado do projeto apresentado ao Edital Ofícios em Belo Horizonte, produziuse um documentário em curta metragem em que buscou-se abordar a história dos
construtores de túmulos inseridos na própria construção e evolução da nova capital mineira,
bem como traçar as condições atuais desse ofício e suas perspectivas futuras.
Considerando que Belo Horizonte foi inaugurada em 1897, pode-se dizer que toda sua
história pode ser contada por meio de registros fotográficos, uma vez que é mais jovem que a
própria fotografia. Esses registros mostraram-se bastante eficazes às opções narrativas
adotadas na construção do documentário. Por meio deles, foi possível contextualizar histórica
e geograficamente o cemitério do Nosso Senhor do Bonfim, bem como sua importância para a
cidade planejada.
Portanto, o uso da fotografia como elemento narrativo mostrou-se oportuno na
reconstituição de um ofício importante para nossa história, tendo surgido com a própria
cidade, alcançando seu apogeu algumas décadas depois, e experimentando profundas
modificações até os dias atuais.
Assim como as fotografias que lhe serviram de matéria prima, ressalta-se finalmente
que o documentário apresentado agora em 2013 entra para o acervo do município de Belo
Horizonte por meio do Centro de Referência Audiovisual – CRAV, da Fundação Municipal de
Cultura, tornando-se apenas mais um registro disponível àqueles que no futuro desejarem
pesquisar e contar sua história.
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O revelar de um acervo: cinquenta anos de produção fotográfica de
Arthur Adriano Peruzzo
Patricia Peruzzo Lopes139
Resumo: Neste artigo, revelo imagens e procedo à análise de algumas das fotografias que
fazem parte das distintas coleções que constituem o acervo do fotógrafo Peruzzo, tangenciando temas
como a memória, a história da fotografia e a história através da fotografia. As fotografias foram
divididas em categorias temáticas, criadas para efeito deste estudo, o do ato fotográfico. Os materiais
que compõem estas categorias fazem parte de cinquenta anos da produção fotográfica de Arthur
Adriano Peruzzo na região do meio-oeste do Estado de Santa Catarina. Sua atuação deu-se entre a
década de quarenta e a década de noventa do século XX, sobretudo na cidade de Joaçaba. A pesquisa
apresenta, entre nomes conhecidos pelo público, o de um fotógrafo ainda desconhecido, cuja produção
ainda não foi revelada integralmente, pois se encontra preservada em acervo particular mantido por sua
família.
Palavras-Chave: Fotografia Catarinense. Fotografia no Século XX. Memória. Acervo Fotográfico.
Ensino de Arte.

A fotografia como possibilidade para ampliar o repertório visual da
sociedade
A fotografia caracteriza-se como fração do registro visual de realidades diversas,
selecionadas conforme a visão de mundo de seus autores e editores, inseridos em sua
perspectiva sociocultural e vinculados à sua condição histórica e política. De acordo com
Kossoy (2009, p.138-139), “a representação fotográfica reflete e documenta, em seu
conteúdo, não apenas uma estética inerente à sua expressão”, mas também, uma “estética de
vida ideologicamente preponderante, num particular contexto social e geográfico, num
momento preciso da história”.
E, para entender como a fotografia, desde sua invenção há cerca de cento e setenta
anos, modificou e ampliou o repertório visual de toda sociedade, é necessário pesquisar como
os componentes econômicos, sociais, políticos, culturais, estéticos, científicos e tecnológicos
desenvolveram-se em cada região e espaços específicos, alterando as relações de visualidade,
as quais os indivíduos estavam habituados a interagir, dentro de múltiplos contextos.
Na contemporaneidade, a fotografia tem sido analisada sob prismas tecnológicos,
artísticos e estéticos, mas não podemos nos esquecer de conectá-los à realidade sociocultural
dos diferentes povos e à história de cada país e de suas diferentes regiões, com suas
particularidades específicas. Se compararmos as fotografias produzidas em São Paulo, ao longo
do tempo, veremos que elas são de ordem diferente das realizadas em Salvador ou no Rio
Grande do Sul, no que se refere, em especial, às temáticas e às técnicas empregadas por cada
fotógrafo.
Para que possamos compreender a dimensão do impacto que a fotografia exerceu nas
diferentes localidades, é necessário pesquisar além dos limites das áreas centrais onde se
desenvolveu a fotografia no Brasil; no século XIX, inicialmente, estas áreas compreendiam os
Estados do Rio de Janeiro e o de São Paulo; na capital fluminense, a autoria dos registros
fotográficos ‘oficiais’ era atribuída a Marc Ferrez140 e na capital paulista, grande parte da
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Marc Ferrez (1843 - 1928) foi contratado no ano de 1875 para trabalhar na Comissão Geográfica e
Geológica do Império e, sob a direção de Charles Frederick Hartt, realizou importante obra de documentação
fotográfica no Brasil. Cf. KOSSOY, B. Dicionário Histórico-Fotográfico Brasileiro: fotógrafos e ofício da fotografia no
Brasil (1833-1910). São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2002, p. 137.
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autoria dos registros da cidade era atribuída a Militão Augusto de Azevedo141, que embora
nascido na capital do Estado do Rio de Janeiro, atuou como fotógrafo desde muito jovem na
cidade de São Paulo. Data de 1862 a primeira série de vistas da cidade paulista. Kossoy (2002,
p. 71) relata que as fotografias de Militão “atestavam o câmbio histórico e social da
provinciana Paulicéia; que suas ‘vistas’ testemunhavam a transição do ‘antigo’ para o
‘moderno’, do ‘atraso’ para o ‘progresso’”.
Ao constatar que existem, além das áreas centrais ou hegemônicas, outros locais onde
a fotografia se desenvolveu no Brasil, devemos nos questionar e investigar acerca dos tipos de
documentos e objetos, além das fontes orais, escritas e iconográficas que podem colaborar
para uma reflexão sobre como esta técnica contribuiu para formar um novo ideário estético
em regiões distantes desses centros cuja produção já é conhecida. Isto justifica, pesquisar
como a fotografia se desenvolveu no Estado de Santa Catarina, em uma específica região,
como o meio-oeste catarinense. Esta não é, portanto, a história da fotografia no país; trata-se
de um recorte, pois o foco se dirige para uma região interiorana e ainda pouco explorada.
Pretende-se examinar como um acervo particular de um fotógrafo pode refletir, além da sua
estética, a vida em sociedade em dado lugar e época.
É necessário tentar compreender, através de hipóteses, como as produções do
fotógrafo Arthur Adriano Peruzzo e da história do Foto-Amador, estabelecimento fotográfico
criado por ele na cidade de Joaçaba na década de quarenta, modificaram as relações de
visualidade entre as pessoas e as imagens produzidas neste local, a partir do advento da
fotografia. Será observado como os cenários, os trajes e as poses dos retratados criavam
realidades distintas do cotidiano de uma cidade interiorana.
Por exemplo, parece incompatível o uso de vestidos brancos ou em cores claras nas
pessoas fotografadas, em uma cidade, que na década mencionada, sequer possuía
pavimentação nas ruas (Fig. 01). Nesta imagem vemos a fotografia de uma criança na Rua
Getúlio Vargas em Joaçaba, parte da rua era pavimentada e parte ainda era de terra. Esta foto
foi feita no ano de 1959. De acordo com Kossoy,
O que há por trás do olhar e da pose da personagem deste retrato? O que existe nas
fachadas das casas, naquela janela semicerrada, naquele grupo de pedestres reunidos, no
movimento da rua que vejo nesta vista fotográfica, enfim, que escapa à minha compreensão?
Seja enquanto documento para investigação histórica, objeto de recordação ou elemento de
ficção a fotografia esconde dentro de si uma trama, um mistério. É por detrás da aparência,
que se esconde o enigma que pretendemos decifrar. (KOSSOY, 2002, p. 57)

141

Militão Augusto de Azevedo (1837 - 1905) iniciou-se na fotografia como empregado do
estabelecimento de Joaquim F. Alves Carneiro (fundado no Rio de Janeiro no final da década de 1850 e que, a partir
de 1862, passou ater uma filial em São Paulo), pouco tempo após a morte de Gaspar (sócio de Carneiro) em 1874,
Militão tornou-se o sucessor da Casa Carneiro & Gaspar que passou a denominar-se Photographia Americana. Cf.
KOSSOY, B. Dicionário Histórico-Fotográfico Brasileiro: fotógrafos e ofício da fotografia no Brasil (1833-1910). São
Paulo: Instituto Moreira Salles, 2002, p. 66-67.
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Fig. 01 - Fotografia de menina no Município de Joaçaba - SC
Fonte: Arquivo Pessoal de Patricia Peruzzo Lopes
O conjunto de imagens fotográficas que fazem parte desta pesquisa é proveniente de
um acervo que há algumas décadas permanece armazenado em caixas de papelão, com vários
formatos e tamanhos e está sob a guarda da família do fotógrafo, a qual atua no Estado de
Santa Catarina desde os anos 40 do século XX até os dias de hoje, por meio de seus
descendentes. O presente estudo deseja analisar fragmentos deste acervo, consistindo em um
recorte histórico que presentifica diversos elementos, técnicos, estéticos, sociais, que
dialogam com a história da fotografia no país.
Fazem parte deste acervo fotográfico muitos dos negativos em chapa de vidro (Fig.
02), os caixilhos de madeira onde eram colocadas as chapas de vidro (Fig. 03), as câmeras
fotográficas de diversos tamanhos e formatos utilizados pelo fotógrafo Peruzzo ao longo de
sua carreira; a prensa com seu nome gravado em relevo para fotografias em papel, os álbuns
fotográficos, os lápis para retocar as chapas de vidro, o ampliador do laboratório fotográfico,
além de documentos pessoais e profissionais (Fig. 04) relativos aos estabelecimentos criados e
dirigidos por ele como o Foto-Amador e as empresas Joaçaba-Color e Zás Color.

Fig. 02 - Detalhe de negativo em chapa de vidro - Criança sentada no sofá de casa

Fonte: Arquivo Pessoal de Patricia Peruzzo Lopes
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Fig. 03 - Caixilhos em madeira para chapas de vidro das câmeras de gde. Formato
Fonte: Arquivo Pessoal de Patricia Peruzzo Lopes

Fig. 04 - Envelope do Foto-Amador para acondicionar negativos

Fonte: Arquivo Pessoal de Patricia Peruzzo Lopes
Há muito material preservado para ser catalogado e pesquisado. Existe todo um
acervo original e inédito a ser mostrado, a ser partilhado e (re) significado não só por pessoas
que pesquisam e estudam sobre fotografia, mas por todos que desconhecem um acervo dessa
natureza, o qual ainda não está inventariado e organizado. Em especial, o conteúdo deste
acervo pode ser apropriado pelos professores de arte para resgatar o conceito de memória, os
diferentes processos de criação de imagens e as diversas técnicas fotográficas entre os alunos.
Diante destas constatações, proponho, neste estudo, ao menos resgatar parte deste
acervo fotográfico, como uma amostra, trazendo-o para o contexto sociocultural, histórico e
acadêmico, ressignificando-o na contemporaneidade.
Assim sendo, é possível contar aspectos da história e resgatar memórias a partir dos
registros feitos pelo fotógrafo Arthur Adriano Peruzzo, dos anos 40 até os anos 90? Como se
dá à narrativa dos acontecimentos elaborada pela linguagem fotográfica nesse período, a
partir desse olhar específico e particular? Quais são as imagens que compõem a memória
coletiva (memória de uma determinada cidade, Estado ou região) no século passado? É
possível falar de uma história feita de imagens? Qual o papel do fotógrafo como criador de
narrativas visuais?
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Brasil

Porque pesquisar a fotografia além dos limites das áreas centrais142 do

Procuro investigar sobre a fotografia desenvolvida fora do eixo das grandes cidades
brasileiras, consideradas áreas centrais e mais urbanizadas, como Rio de Janeiro e São Paulo.
Trata-se, mais precisamente, de uma pesquisa feita na região do meio-oeste catarinense,
através das produções do fotógrafo Arthur Adriano Peruzzo, uma história que se confunde
com a do Foto-Amador, estabelecimento fotográfico fundado por ele.
De acordo com Kossoy (2009, p. 132), “as histórias regionais e nacionais, bem como
monografias acerca da obra de fotógrafos do passado, têm sido revistas pelos autores mais
antigos que se dedicaram ao tema”, o que faz com que esta pesquisa possa vir a contribuir
para o conhecimento de processos relacionados à fotografia na área geográfica e histórica
onde se encontra inserido seu objeto de estudo.
Embora esta investigação não esteja sendo levada a efeito por uma historiadora, mas
por uma estudiosa da visualidade, acredito que se o pesquisador estiver atento ao momento
histórico e cultural dos fotógrafos, conseguirá perceber a repercussão que o resultado do seu
trabalho, neste caso, as fotografias, teve no panorama social, político e artístico de um
determinado período.
Procuro destacar, entre os nomes já consagrados da fotografia brasileira nesse período
abordado, qual seja, dos anos 40 aos anos 90 do século XX, um daqueles ainda desconhecidos
ou pouco divulgados, os que de alguma forma introduziram em seus espaços algo novo em
termos de percepção visual e de novas experiências com as linguagens visuais, para sua época,
ou mesmo os resultados de uma produção incipiente, decorrentes das tecnologias disponíveis
no seu tempo e no local em que viveram. Kossoy propõe que,
Resgatar os fotógrafos do anonimato é tarefa decisiva, seja sob o ângulo da história
social e cultural da fotografia, seja sob a perspectiva da memória histórica. Penso que todos
aqueles envolvidos com a história da fotografia devem valorizar as histórias locais e regionais e
apoiar levantamentos sistemáticos não só dos fotógrafos que atuaram nos lugares mais
remotos, mas também de suas trajetórias e de suas produções. Esse me parece ser um
caminho fértil para uma revisão historiográfica necessária. (KOSSOY, 2007, p. 70)
E, para contribuir de alguma forma para a revisão historiográfica acerca da fotografia,
em especial, sobre a região do meio-oeste catarinense, aproprio-me das proposições de
Kossoy para buscar desvelar uma produção fotográfica ainda desconhecida do público e
mesmo entre os estudiosos da história da fotografia, da visualidade ou mesmo entre
pesquisadores dos costumes interioranos brasileiros no século XX.

Incursões acerca dos temas fotografia e memória
A “arte da memória” 143 (Ars Memoriae) nasceu na Antiguidade grega e nos foi
“transmitida por alguns grandes textos latinos (o De oratore de Cícero, a Institutio oratoria de
Quintiliano e a Ad Herennium de autor desconhecido), nos quais é definida como uma das
cinco grandes categorias da Antiga Retórica (inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio - ou
pronunciatio)” conforme descreve Philippe Dubois (1994). Esta ‘arte’, segundo Dubois (1994,
p. 314), foi idealizada como um conjunto de regras que “permitiam o orador inscrever com
facilidade, na virtualidade de sua memória, tudo o que necessitasse para discorrer com a
142

O termo ‘áreas centrais’ é utilizado por Boris Kossoy (2009) para se referir as cidades ou capitais mais
desenvolvidas do Brasil no século XIX e início do século XX.
143
Sobre as “artes da memória”, ver a obra clássica de Frances A. Yates com o mesmo título. Cf. YATES, F.
A. L’ art de la mémoire. Paris: Gallimard, 1975 (1ª edição inglesa, 1966) apud DUBOIS, P. O ato fotográfico e outros
ensaios. Campinas: Papirus, 1994.
252

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

maior eficácia possível, isto é, concebida como um procedimento artificial de mnemotecnia”.
Este procedimento permitia ao indivíduo armazenar e ordenar dados em sua mente, sendo
possível encontrá-los instantaneamente.
Para Dubois, a “arte da memória” fundamenta-se no jogo de duas noções basilares: os
lugares (loci) e as imagens (imagines). Estas imagens, não são de forma alguma representações
simples, indiferentes, ao contrário, são imagens que nos impressionam, que, de alguma forma,
ativam com nossa percepção e fixam-se mais intensamente em nossas mentes. Este autor
(1994, p.314) afirma que “uma foto é sempre uma imagem mental, ou, em outras palavras,
nossa memória só é feita de fotografias”.
Quando nos referimos à fotografia, ou a certos tipos de fotografias, como as que
representam fatos passados, logo evocamos outra palavra: memória. Compreender os
significados e as relações entre estas duas palavras requer analisar como empregamos a
palavra memória. Para Jacques Le Goff,
A fotografia [...] revoluciona a memória: multiplica-a e a democratiza-a, dá-lhe uma
precisão e uma verdade visuais nunca antes atingidas, permitindo assim guardar a memória do
tempo e da evolução cronológica.144 (LE GOFF, 1985, p.39 apud KOSSOY, 2009, p. 158)
O sujeito espectador pode relacionar-se também com imagens fotográficas que
mostram o seu próprio passado, e ele mesmo pode contar sua história através das memórias e
dos elementos constitutivos deste testemunho visual que é a fotografia. Mesmo sendo um
aspecto que apenas tangencia como tantos outros, o recorte de cinquenta anos no acervo de
um fotógrafo catarinense, considera-se pertinente tecer algumas palavras acerca da memória
e de sua importância para o desenvolvimento humano, já que neste trabalho, além dos
aspectos estéticos, artísticos, socioculturais e históricos, não se perde de vista os aspectos
educacionais.
Reconhecendo que há mais de um campo de conhecimento que aborda o tema
memória, assim como existem vários teóricos que tratam desta questão, neste estudo será
dado destaque a alguns autores: Jacques Le Goff, Maurice Halbwachs e Pierre Nora. Suas
contribuições teóricas colaboraram para que eu compreendesse como este tema varia de
acordo com a área em que está inserida e se altera a partir do ponto de vista de quem elabora
o discurso sobre a memória e de como e para quem este discurso é proferido.
Nas sociedades sem escrita, Le Goff (2003, p. 425) cita que há “especialistas da
memória, os ‘homens-memória’: ‘genealogistas’, guardiões dos códices reais, historiadores da
corte, ‘tradicionalistas’”, que são “a memória da sociedade, simultaneamente depositários da
história ‘objetiva’ e da história ‘ideológica’”.
De acordo com Leroi-Gourhan (1964-65, p. 66 apud LE GOFF, 2003, p. 425) encaixamse também nesta categoria de ‘homens-memória’ os “chefes de família idosos, os bardos e os
sacerdotes”, pessoas que tem o “importantíssimo papel de manter a coesão do grupo”. Estes
‘homens-memória’ são também chamados de narradores dentro de uma sociedade. Arthur
Adriano Peruzzo, através das narrativas construídas a partir de suas imagens fotográficas
também pode ser considerado um destes ‘homens-memória’ na sociedade catarinense.
Quando refletimos acerca do termo ‘homens-memória’, logo pensamos na memória de um
sujeito único, de um ser individual, porém Maurice Halbwachs (2006, p. 39) faz uma distinção
entre a memória individual e a memória coletiva.
Halbwachs sugere que, para que nossa “memória se aproveite da memória dos outros,
não basta que estes nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não tenha
144

LE GOFF, J. Memória. Enciclopedia Einaudi. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1984, vol. I
(Memória-História), p. 39 apud KOSSOY, B. Fotografia & História. 3ª ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009, p. 161.
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deixado de concordar com as memórias deles” e que existam muitos “pontos de contato entre
uma e outras para que a lembrança que nos fazem recordar venha a ser reconstruída sobre
uma base comum”. Halbwachs (2006, p.55) nos conta que é possível ativar certas lembranças
através de imagens e que reconhecer por imagens, é ligar “a imagem (vista ou evocada) de um
objeto a outras imagens que formam com elas um conjunto e uma espécie de quadro, é
reencontrar as ligações desse objeto com outros que podem ser também pensamentos ou
sentimentos”.
Já para Pierre Nora (1993, p.15), o que nós chamamos de memória “é, de fato, a
constituição gigantesca e vertiginosa do estoque material daquilo que nos é impossível
lembrar, repertório insondável daquilo que poderíamos ter necessidade de nos lembrar”.
Margarida S. Neves145 (2007) conta que para Nora, os “lugares de memória” são,
primeiramente, lugares em um triplo sentido: “são lugares materiais onde a memória social se
ancora e pode ser apreendida pelos sentidos; são lugares funcionais porque têm ou adquiriram
a função de alicerçar memórias coletivas” e podem ser ainda, “lugares simbólicos onde essa
memória coletiva - vale dizer, essa identidade - se expressa e se revela”. São, portanto, lugares
carregados de uma vontade de memória, de intenção de memória.

Arthur Adriano Peruzzo e a difusão do saber-fazer através de seus
descendentes
De acordo com Kossoy (2007, p. 70) “resgatar os fotógrafos do anonimato é tarefa
decisiva”, sendo assim, as famílias que têm ou tiveram fotógrafos entre seus membros devem
ter consciência que as suas histórias, mesmo locais ou regionais, fazem parte de um todo
maior, mais abrangente. Portanto, devem apoiar as pesquisas e levantamentos não só dos
fotógrafos que atuaram nos lugares mais longínquos, mas também, compreender suas
trajetórias e suas produções. A história da relação de Arthur Adriano Peruzzo com a fotografia,
efetivamente inicia-se por volta dos anos quarenta no Município de Erechim, região nordeste
do Estado do Rio Grande do Sul.
Arthur Adriano Peruzzo nasceu na Colônia146 Alfredo Chaves, atual Município de
Veranópolis, Estado do Rio Grande do Sul, no ano de 1917 em meio a uma família de colonos,
considerados pequenos agricultores: seus pais, Antônio Peruzzo e Ana Polachini, e seus irmãos
trabalhavam na lavoura e plantavam para seu próprio consumo, assim como os demais
colonos italianos que residiam neste Município. Desde muito jovem, Arthur Peruzzo, havia
decidido que não queria para si o mesmo que seus irmãos já vinham fazendo para ajudar a
família, ou seja, trabalhar nas pequenas plantações e nas lavouras da Colônia.
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Professora do Departamento de História da PUC-Rio, coordena o Projeto Núcleo de Memória nesta
Instituição. Disponível em: <http://www.ccpg.puc-rio.br/nucleodememoria/lugaresmargarida.htm>. A citação foi
extraída de um texto adaptado pela Professora. In: NEVES, M. S. Lugares de Memória da Medicina no Brasil.
Disponível em: <http://www.historiaecultura.pro.br/cienciaepreconceito>. Acesso em: 29 mar. 2013.
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Colônia é a denominação dada pelos ítalo-descendentes a alguns Municípios no Estado do Rio Grande
do Sul. De acordo com a pesquisa realizada por Cerqueira (2008), as colônias italianas imperiais reconhecidas
oficialmente, no Estado do Rio Grande do Sul, correspondem às atuais cidades de Bento Gonçalves (Colônia Dona
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Prado (1885). Cf. CERQUEIRA, F. V.; PEIXOTO, L. da S.; GEHRKE, C. Fotografia e Memória Social: Etnografia de uma
experiência em um núcleo rural de colonização italiana em Pelotas. In: MICHELON, F. F.; TAVARES, F. S. (Org.).
Fotografia e Memória. Pelotas: Editora Universitária da UFPEL, 2008, p. 163-209.
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Fig. 05 - Arthur A. Peruzzo e sua família no Município de Veranópolis - RS

Fonte: Arquivo Pessoal de Patricia Peruzzo Lopes
Nesta imagem (Fig. 05) vemos a família do fotógrafo, seus pais situam-se a esquerda
da imagem, ele é o terceiro em pé, depois de suas duas irmãs e os demais são seus irmãos. No
final dos anos 30, ele mudou-se de Veranópolis para o Município de Nova Prata, também no
Estado do Rio Grande do Sul, e trabalhou para um senhor de sobrenome Perin, que era
fotógrafo nesta cidade, como seu assistente. Após esse período inicial de aprendizado no ramo
da fotografia, Arthur Adriano Peruzzo mudou-se para o Município de Erechim, também no
Estado do Rio Grande do Sul, onde conseguiu o emprego de assistente de fotógrafo num
pequeno estúdio fotográfico desta cidade.
Em Erechim, trabalhou para um senhor de sobrenome Paixão, e logo veio a
desempenhar todo o trabalho realizado em um estúdio fotográfico, que era ao mesmo tempo,
cenário do estúdio e laboratório de um profissional, e que consistia em uma novidade na vida
social, especialmente nas pequenas cidades: o fotógrafo. O fotógrafo Paixão, após estabelecerse comercialmente na cidade de Erechim, abriu um novo estabelecimento comercial, loja e
estúdio fotográfico, no Município de Joaçaba, no Estado de Santa Catarina. Então, convidou o
seu assistente, o jovem Arthur Adriano Peruzzo, para trabalhar com ele neste novo
empreendimento. É a partir deste momento, que podemos considerar o início da carreira de
Arthur A. Peruzzo como fotógrafo profissional. Data desta época, início dos anos 40, a criação
do estabelecimento Foto-Amador.
Por cerca de cinquenta anos, o fotógrafo Arthur Adriano Peruzzo foi referência para a
fotografia na cidade de Joaçaba e nas regiões próximas, pois foi o pioneiro neste ramo e nessa
região, numa época em que só se falava de fotografia nos grandes centros urbanos, como São
Paulo e Rio de Janeiro. Além de fotógrafo e empresário, ele também exerceu a função de
professor ou mestre, pois muitos fotógrafos que iniciaram suas atividades durante as décadas
de 60 e 70 do século XX aprenderam o ofício com o fotógrafo Peruzzo.

A poética do fotógrafo Peruzzo por meio de suas categorias temáticas
Para relatar um recorte da obra de Arthur Adriano Peruzzo, ou seja, o que ele realizou,
por aproximadamente cinquenta anos no seu ofício como fotógrafo, é necessário
compreender a dimensão de sua produção fotográfica. O que ocorria em outros países do
mundo acerca do assunto fotografia, enquanto aqui distante o fotógrafo Peruzzo criava suas
imagens fotográficas? E o que se pensava sobre esta novidade, que abrangia um misto de
estética, técnica e poética? Para André Rouillé,
Quando, de fato, o jornalista Jules Janin se encanta já em 1839, com o daguerreótipo
que registra sem distinção “a terra e o céu, ou a água corrente, a catedral que se perde nas
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nuvens, ou então a pedra, o calçamento, o grão de areia imperceptível que flutua na
superfície; todas essas coisas, grandes ou pequenas, que são iguais perante o sol” 147,
significam que, de um lado, a fotografia não hierarquizava, devido a uma espécie de princípio
democrático natural e específico; por outro lado, mostra que, para ela, a terra e o céu, a
catedral e o grão de areia são, daí em diante, iguais. (ROUILLÉ, 2009, p.58-59)
A fotografia pode ser a legítima forma de representação do mundo e dos objetos que
estão no mundo, embora cada vez mais, graças aos avanços tecnológicos, essa representação
ou presentificação possam transformar, dos mais variados modos, a fidelidade dessas imagens,
em relação ao mundo natural. Através da câmera fotográfica podemos apreender num clic um
fragmento ou a totalidade das coisas, podemos fazer com que algo imensurável como o
oceano ou as areias do deserto sejam passíveis de exploração, através da percepção tátil e
visual; com isto, podemos afirmar que a fotografia produz novas visibilidades.
Arthur Adriano Peruzzo, exerceu seu ofício como fotógrafo, registrou e documentou,
através da fotografia, parte da sociedade catarinense e suas respectivas famílias, as
construções e os monumentos, as áreas urbanas e rurais das cidades, as cenas do dia-a-dia, as
festividades locais, os casamentos e outros eventos religiosos na cidade, e, até mesmo,
segundo depoimento de uma das filhas do fotógrafo, as fotografias daqueles que morreram,
não só de causas naturais, como os que foram mortos e que, portanto, foram objeto de
investigações policiais. Nas pequenas cidades, o fotógrafo colaborava com o trabalho dos
legistas, peritos e policiais em alguns casos.
De acordo com Francisca F. Michelon (2008, p. 11), como em qualquer outro meio de
representação, “há para as fotografias um número possível de interpretações que dependem
do espectador a partir de sua relação com o meio, com o objeto do registro e com a
contextualização do fato registrado”. Considerando o caráter especial que as antigas
fotografias possuíam no que se refere à sua dificuldade de produção, presume-se que o
fotógrafo tenha uma preocupação especial quanto à escolha dos temas a serem fotografados.
Selecionei e sistematizei alguns exemplos de categorias temáticas, organizadas
especificamente para efeito deste estudo: retratos; álbuns de família; eventos religiosos e
sociais e fotografias em estúdio.

As categorias temáticas
1. Retratos
Dentro desta temática, destaca-se a fotografia de pessoas em primeiro plano,
geralmente fazendo poses, onde o corpo está perfilado em três quartos ou frontalmente e
nem sempre o olhar do retratado é dirigido ao fotógrafo. Geralmente, o fotógrafo retratava,
sob encomenda, as famílias, ou o chefe de família e seus filhos no estúdio fotográfico ou em
sua própria residência. Na imagem mostrada na sequência, vemos o retrato de uma das filhas
do fotógrafo Peruzzo, por volta dos sete anos de idade, com a roupa que usaria no dia de sua
primeira eucaristia (Fig. 06).
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Jules Janin, “Le daguerotype *sic+”, em L’ Artiste, nov-abr de 1838-1839 apud André Rouillé, “A
fotografia: entre documento e arte contemporânea”. São Paulo: SENAC, 2009, p. 58-59.
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Fig. 06 - Fotografia de menina com vestido da Primeira Eucaristia

Fonte: Arquivo Pessoal de Patricia Peruzzo Lopes

2. Álbuns de Família
Os álbuns de família surgem no século XIX e constituem-se em suportes que guardam
as memórias e registram os eventos sociais mais importantes de um determinado período da
vida das respectivas famílias. Como exemplo, citamos os álbuns de bebês, os de aniversários,
os de debutantes, os de formaturas e os de casamentos, os quais representam importante
fonte de recordação para grande parte das famílias. São eles que nos mostram o transcurso de
um tempo que já passou e que, através de imagens fotográficas, pode ser reconstruído e
mantido na memória individual.

Fig. 07 - Capa de álbum fotográfico de criança

Fonte: Arquivo Pessoal de Patricia Peruzzo Lopes
Capa de álbum de fotografias confeccionados em couro, com letras e detalhes em
dourado, mostrando a fotografia do bebê ou da criança (Fig. 07). Notamos que há uma fita em
seda, usada como adorno da capa do álbum, conforme era costume, nas décadas de quarenta
e cinquenta do século XX, entre pessoas que possuíam álbuns fotográficos.
3. Eventos Religiosos e Sociais
Na cidade de Joaçaba, os eventos religiosos e sociais eram registrados por Arthur A.
Peruzzo não só em seu estúdio fotográfico como no próprio local onde ocorriam estes eventos.
O fotógrafo costumava ir até a igreja matriz da cidade, onde aconteciam os batizados, o
momento da primeira comunhão - evento de grande importância para as famílias católicas - e
também os casamentos.
Não era muito comum nos anos 40, 50 e 60, famílias possuírem câmeras fotográficas
em suas casas. Assim, nesta época não era comum à pessoa ter autonomia na produção da
imagem fotográfica, o que fazia com que coubesse ao fotógrafo registrar estes momentos
sociais considerados especiais pelas famílias joaçabenses. Conforme Michelon (2008, p.137),
Peruzzo “fazia da fotografia um atestado dos valores de competência social que esses
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momentos festivos apontavam como ainda vigente”. Nesta imagem (Fig. 08), feita em estúdio,
chama a atenção o vestido em organza bordada, repleto de detalhes com nervuras na cor
branca, o que conferia certa candura e recato.

Fig. 08

Fig. 09

Fotografias feitas por Arthur Peruzzo no Município de Joaçaba - SC
Fonte: Arquivo Pessoal de Patricia Peruzzo Lopes
Nesta fotografia, vemos um menino no momento da sua primeira comunhão; o
cenário do estúdio é todo preparado para o registro desta imagem, percebemos os arranjos de
flores - lírios brancos - nos vasos, o uso de um crucifixo e de castiçais com velas sobre a mesa;
o menino está ajoelhado sobre o genuflexório e segura com as mãos um pequeno livro com
orações da eucaristia (Fig. 09).

4. Fotografias em Estúdio
Arthur Adriano Peruzzo fotografou o grupo social do seu tempo, registrando, através
de imagens, pessoas que buscavam aparentar condição, diferenciação social, até mesmo pelo
simples fato de mostrar que podiam pagar pela sua fotografia. Normalmente, o público mais
abastado da cidade era o que frequentava o estúdio do Foto-Amador, pois nessa época - anos
50 e 60 do século XX - era muito oneroso para a maioria das famílias fazer fotografias
individuais de todos seus membros, visto que, neste tempo, as famílias eram numerosas.
Pelo estúdio do Foto-Amador, passaram figuras importantes da cidade de Joaçaba,
como prefeitos e políticos locais, indivíduos ligados às indústrias e fábricas, muitos
comerciantes, médicos, pessoas ligadas às artes e a cena musical. Estas fotografias eram feitas
sempre sob encomenda.

Fig. 10

Fotografia de Arthur Peruzzo feita em estúdio fotográfico
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Fonte: Arquivo Pessoal de Patricia Peruzzo Lopes
A estaticidade presente nas poses dos retratados em estúdio era uma questão estética
decorrente de uma questão técnica, pois, inicialmente, as câmeras precisavam ficar com o
obturador aberto por um período de tempo maior para que houvesse a captura do registro e
para que este ficasse ‘em foco’ (Fig. 10); qualquer movimento por parte da pessoa no
momento em que fosse disparado “o clic” resultaria em um borrão no negativo fotográfico e
isto demandaria que o fotógrafo executasse novos registros.

Fig. 11

Detalhe de negativo em chapa de vidro - Casamento do fotógrafo A. Peruzzo e E.
Vicari
Fonte: Arquivo Pessoal de Patricia Peruzzo Lopes
A imagem (Fig. 11), também feita em estúdio, nos mostra o negativo em chapa de
vidro, do casal Arthur Adriano Peruzzo e Elídia Vicari Peruzzo no dia do seu casamento, em 29
de agosto de 1945. O casal foi fotografado em um estúdio na cidade de Erechim no Estado do
Rio Grande do Sul.

Considerações Finais
É necessário que pesquisadores se proponham a resgatar os fotógrafos brasileiros que
permaneçam no anonimato, seja, segundo Kossoy (2007), “sob o ângulo da história social e
cultural da fotografia, seja sob a perspectiva da memória histórica”. Neste artigo, procurei
apresentar, entre os nomes de fotógrafos brasileiros já conhecidos por parte do público, o
nome de um fotógrafo ainda desconhecido e que tem parte de sua produção não revelada
integralmente.
Busquei compreender como as fotografias feitas por Peruzzo repercutiram no
panorama social, cultural e político da época em que foram produzidas e se as mesmas
alteraram as relações de visualidade na sociedade em que estavam inseridas. Na
contemporaneidade, estamos todo o tempo visualizando imagens, e, nesse sentido, conforme
destaca Kossoy (2009), somos “personagens de uma civilização da imagem - alvos voluntários e
involuntários do bombardeio contínuo de informações visuais de diferentes categorias
emitidas pelos meios de comunicação”.
Isto faz com que nem todos nós dispomos de habilidade para refletir de forma crítica e
para analisar e interpretar essas imagens adequadamente e coerentemente dentro de um
contexto. Ao contrário, quanto mais se produzem e se consomem imagens, mais aceleramos
nossos processos de percepção visual, se é que assim podemos intitular hoje o ato de ver em
uma sociedade imagética.
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Neste sentido, trazer a produção fotográfica desenvolvida por Arthur Adriano Peruzzo
por cerca de cinquenta anos; realizar leituras das imagens fotográficas produzidas por ele e
(re) significá-las sob um olhar contemporâneo; contribui para que valorizemos as histórias
locais e regionais presentes em nosso Estado, histórias narradas a partir de fotografias e com
fotografias.
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A inserção de acervos fotográficos em repositórios institucionais
Renata Cardozo Padilha148

Resumo
Reflexão sobre a inserção de acervos fotográficos em repositórios digitais no que se refere à
difusão desses bens patrimoniais. Destaca-se a importância da fotografia como fonte documental para
estudos de pesquisas científicas, contribuindo para a construção do conhecimento individual e/ou
coletivo. Apresenta o conceito de repositório digital como espaço de armazenamento e disseminação de
acervos, e expõe o Lume Repositório Digital da UFRGS como exemplo de repositório bem constituído.
Considera-se que ainda não há muitos repositórios institucionais inserindo acervos fotográficos em seus
espaços, seja por não haver imagens representando esses locais ou simplesmente pela não valorização
deste acervo como documento de pesquisa.
Palavras-chave: repositórios institucionais, acervos fotográficos, patrimônio cultural, Lume Repositório Digital da UFRGS.

1 Introdução
O presente artigo pretende realizar uma reflexão a cerca da inserção de acervos
fotográficos nos repositórios digitais, tendo em vista acrescente valorização da fotografia
como fonte documental. Busca-se a partir disso, identificar como se desenvolveu a formação
dos repositórios digitais, bem como, analisar sua importância no que diz respeito à
disseminação da informação.
Além disso, procura-se conceituar a função dos acervos fotográfico no campo da
pesquisa e enfatizar a relevância da inserção de fotografias históricas nos repositórios digitais,
pensando na preservação e divulgação desses acervos. Sendo assim, serão verificados se os
repositórios institucionais brasileiros possuem acervos fotográficos em seus espaços, e a partir
disso, analisar qual a sistemática de busca e descrição desses acervos nos repositórios.
Ao constatar que dos nove repositórios institucionais apenas um possui acervo
fotográfico inserido no seu repositório, o Lume Repositório Digital da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, foi possível realizar uma análise detalhada sobre as formas de busca,
descrição, identificação, armazenamento e disseminação dos acervos fotográficos inseridos.
Com o intuito de enfatizar a importância da imagem fotográfica como documento para
realização de pesquisas científicas, o artigo visa explorar esse assunto no que se refere à
valorização dos bens patrimoniais e a disseminação e preservação dos mesmos.

2 Repositórios Digitais
Repositório digital é um espaço utilizado para armazenar e disseminar coleções de
informação digital, pode ser elaborado de diferentes maneiras e com diferentes finalidades.
Composto por conteúdos digitais seja ele produção científica, acervos audiovisuais,
documentos burocráticos e/ou históricos, entre outros (o teor dependerá da política de
armazenamento da Instituição), visando dessa forma, propor mecanismos de identificação,
armazenamento e recuperação de meios digitais.
De acordo com Tomaél e Silva (2007, p.2),
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[...] a perspectiva de desenvolvimento de coleções de objetos digitais tem mostrado
novos caminhos para o compartilhamento da informação e, em especial, como as redes
podem alcançar a comunicação acadêmica, modificando os padrões de disseminação e acesso.
No que diz respeito aos procedimentos e mecanismos dos repositórios digitais,
dependerá do contexto e das comunidades que criaram o mesmo, pois como decorrência há
variações nos serviços que disponibilizam e nos formatos que se apresentam. Segundo Tomaél
e Silva (2007, p. 7), “*...+ a maturidade de repositórios institucionais ocorre quando contêm
trabalhos intelectuais e a documentação das atividades da instituição”.
Criado por intermédio do movimento Open Access (OA), o repositório digital pretende
dar ao indivíduo acesso livre à informação, permitindo assim maior visibilidade das produções
científicas e de acervos históricos, bem como, contribuem para a reformulação da pesquisa
científica e a preservação da produção intelectual e patrimonial. De acordo com Rodrigues et
al. (2011, p. 184) o aparecimento dos repositórios digitais “está diretamente relacionado ao
combate da lógica do acesso pago, em que editores beneficiam-se do produto de pesquisa
e/ou do trabalho intelectual de pesquisadores, cedidos gratuitamente”.
Nessa mesma lógica Tomaél e Silva (2007, p. 3) complementam esta informação
quando abordam que:
A concepção de repositório está intimamente relacionada aos conceitos de acesso
aberto (open access) ou acesso livre à informação, de arquivos abertos (open archives) e de
softwares livres (open source), conceitos que, embora não sejam novos, vêm sendo
incrementados de modo significativo com o advento de tecnologias de última geração, a
otimização dos espaços de armazenagem e a variedade de pontos de compartilhamento das
informações.
Devido ao esforço crescente das tecnologias da informação e comunicação, surge uma
variedade de fontes de informação que expande e torna mais rápido a comunicação da
informação na sociedade. Tendo em vista que essas tecnologias são superadas e reformuladas
rapidamente, além de não conquistarem um espaço exclusivo na sociedade devido a grande
oferta de inovações. Diante disso, Sayão enfatiza (2010, p. 81) que a transitoriedade da web
não a capacita como memória “faz com que tenhamos que construir intencionalmente os
espaços de memória que a sociedade necessita para preservar por longo prazo os seus
estoques informacionais digitais”.
Sayão (2010, p. 72) acrescenta nessa reflexão a necessidade dos repositórios digitais
serem confiáveis para assim garantir a segurança das pesquisas.
Os repositórios digitais, porém, devem conquistar confiança de uma forma mais
objetiva e mensurável. A informação digital é menos tangível que outros materiais e muito
mais instável, isto pode significar que elementos como “confiança” e “credibilidade” possam
ser mais difíceis de provar e mensurar.
Primordialmente os estudiosos acreditam nos repositórios como espaços de
preservação e centralização do conhecimento. Além dos repositórios digitais serem bons
exemplos para refletir sobre uma tecnologia sócio-técnica, na qual pretende manter vínculos
entre redes sociais, ou seja, entre as pessoas e as tecnologias (GUÉDON, 2009).
Cabe ressaltar que os recursos culturais estão intimamente relacionados com a
sociedade e, portanto podem ser apreciados e desenvolvidos a partir de uma visão macrosocial. Sendo assim, pode-se pensar nos repositórios de forma geral (como mencionado
anteriormente) ou específica, por exemplo, referindo-se a cultura de uma instituição em
particular. Nesse sentido os repositórios vão construindo a memória intelectual e patrimonial
das instituições a qual foram criados.
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Por fim, Guedón (2009) caracteriza que não importa se os repositórios são depósitos,
coleções ou arquivos, e sim que eles contemplem tudo isso. Pois eles podem ser abrangentes
em suas funções até se consolidarem, contudo essa versatilidade não deve inibir a ligação em
rede com outras instituições que possuem repositórios.

3 Acervos Fotográficos
Nos últimos anos a preservação e a organização de acervos fotográficos têm sido uma
prática corrente nas instituições de guarda de memória, devido ao avanço que a fotografia
teve ao longo dos anos, tanto com relação à evolução do seu processo fotográfico, como no
reconhecimento do seu valor pela sociedade (BURGI, 2001). Em frente a este cenário, a
fotografia passa ser compreendida como um instrumento de testemunho do passado, que fixa
um dado momento transformando-o em uma imagem com capacidade narrativa (KOSSOY,
2001). Nesse sentido, passa-se a atribuir à fotografia certo caráter documental, conceituada
pelos pesquisadores como fonte histórica, capaz de retratar um fato ocorrido ou até mesmo
identificar, por meio da imagem, o contexto sociocultural de uma época.
Retomando o fato de que a fotografia surgiu no primeiro quarto do século XIX, pode-se
calcular que ela começou a fazer parte de acervos na virada do século XX, considerando que
durante este período, houve não só sua consolidação como forma de registro, como também o
surgimento da importância do objeto em si como documento: uma imagem fotográfica traz
uma informação de conteúdo e também vários dados sobre a forma de produção da imagem.
(MANINI, 2008, p. 127).
Verifica-se que são vários os fatores que fizeram com que os indivíduos passassem a
valorizar, preservar e conservar as fotografias. Para Cartier-Bresson (2004), a compreensão do
papel cultural e histórico que a fotografia carrega consigo foi um dos fatores relevantes: “*...+
os estudos e pesquisas sobre a fotografia se desenvolvem: a história simples das técnicas se
enriquece com a tomada de consciência das dimensões estética, cultural, e didática das
imagens”. (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 2).
Marcondes (2002, p.121) acredita “na importância da fotografia como instrumento de
memória e conservação de dados e fatos históricos”; entende que ela traz informações do
passado que de outra forma poderia não ser documentada. Considera-se, portanto, que o
tratamento e a organização das fotografias passam a ser a única forma de preservar esses
fragmentos do passado. Este fato é identificado pelo Instituto Brasileiro de Arte e Cultura
(1992),
A crescente utilização de documentos fotográficos como objeto e fonte de estudo em
diversas áreas do conhecimento demonstra a necessidade do estabelecimento de
instrumentos de pesquisa que permitam a localização dos acervos fotográficos existentes, bem
como possibilitem a recuperação do seu conteúdo informativo. O usuário voltado para a
pesquisa de imagem sofre, ainda hoje, com a falta desses instrumentos.
Pensando nisso, observou-se um profundo esforço de estudiosos como Burgi (2001),
Cartier-Bresson (2004), Kossoy (2001), Lopes (2006), Manini (2008), Marcondes (2002) e Silva
(2006), das áreas de fotografia, ciências da informação, preservação, conservação e
restauração, em pesquisar mecanismos específicos para o tratamento informacional dos
acervos fotográficos que chegam às instituições. Marcondes (2002, p.125) expõe essa
preocupação quando relata que “muitas instituições detentoras de acervos fotográficos
importantes tratam essa documentação sem levar em consideração as diferenças de suporte
material”.
Ainda no que se refere a organização de acervos fotográficos, Lopes (2006, p. 200)
apresenta diretrizes gerais pensando em uma política de indexação para essas fotografias
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Uma política de indexação para fotografias tem por finalidade refletir as metas e os
objetivos de representação temática das imagens expressas na coleção de fotos da instituição,
identificando as necessidades da comunidade a que serve, a curto, médio e longo prazo. Esta
política deve levar em consideração as necessidades de informação de seus usuários visando o
estabelecimento de diretrizes para análise dos recursos existentes e para a determinação da
profundidade e da abrangência do conteúdo informacional dos documentos imagéticos.
No que diz respeito às necessidades informacionais dos indivíduos é importante
ressaltar as novas possibilidades de acesso a esses acervos. De uma forma não tão direta
porém reflexiva Sayão (2010, p. 69) argumenta que “a ruptura com o modelo impresso em prol
das formulações digitais abriu possibilidades extraordinárias para o mundo da comunicação
científica, *...+”. Com a difusão da informação em meio digital, tornou-se mais fácil ter acesso a
diferentes conteúdos para fins de estudo e pesquisa, por isso, ressalta-se a importância de
inserir acervos fotográficos históricos na era digital.

3.1 A fotografia na era digital
Ao pensar nas transformações sociais ocorridas nos últimos anos, verifica-se a
necessidade de adaptações informacionais para atender essa nova sociedade da informação,
que surge por intermédio de exigências funcionais e imediatistas. A partir dessa reflexão,
Manini (2008, p. 178) nos apresenta as possibilidades que a era digital traz para a inserção de
acervos fotográficos,
[...] não devemos ser injustos com os avanços tecnológicos; eles nos trazem,
igualmente, algumas vantagens: melhoram o acesso, a conservação e a difusão dos
documentos fotográficos; os usuários localizam a informação solicitada com maior rapidez e
eficiência; a consulta de imagens on-line evita o manuseio de originais; só para citar algumas.
Isto significa uma curiosa constatação: ao longo da história, desenvolveram-se suportes cada
vez menos duradouros, mas cada vez mais fáceis de reproduzir e difundir.
Os formatos eletrônicos oferecem inúmeras vantagens com relação à busca, à
recuperação, à navegação, à apresentação das informações e à capacidade de relacionarem
com outras publicações eletrônicas que estão em rede (SAYÃO, 2010). Por isso, expor as
fotografias históricas no meio digital é uma grande alternativa para propagação dessa
informação, possibilitando assim a geração de conhecimento.
Conforme expõe Dodebei (2006, p. 1), “procura-se demonstrar que a preservação do
patrimônio transforma-o em objeto informacional, que a forma de representá-lo digitalmente
garante sua proteção contra o perigo da perda, assim como garante sua autenticidade *...+”.
Dessa forma, Alves (2006) propõe a digitalização dos documentos fotográficos com o objetivo
de evitar o manuseio excessivo que pode causar a deterioração do documento original e único.
Segundo Alves (2006, p. 32) “uma vez digitalizadas, as informações podem ser recuperadas de
forma rápida, considerando a preservação dos suportes originais”.
Portanto no que diz respeito a essas fotografias digitais, verifica-se que é de grande
relevância para a geração de conhecimento, uma vez que a rapidez e a facilidade com que
podem ser reproduzidas e inseridas nas bases de dados de forma ágil e simples acesso (SILVA,
2006). Dodebei (2006, p. 4) acrescenta que “a web vista como espaço mítico da memória
social cria um fértil terreno de pesquisas sobre o comportamento e as propriedades dos meios
de produção do conhecimento, quer sejam eles de natureza histórica, artística ou técnica”.
Cabe ressaltar de acordo com os estudos de Silva (2006, p. 197) que,
Não apenas as questões técnicas são importantes. Há o aspecto cultural que envolve o
acesso a acervos fotográficos públicos. Uma versão digital modifica este envolvimento,
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alterando muito o uso do conteúdo destes acervos e sua própria característica intrínseca de
valor simbólico, pois novos tipos de leituras e escritas coletivas tornam-se possíveis.
Contudo, deve-se pensar na inserção de acervos fotográficos no meio digital tanto por
motivos de preservação, como também, para difusão do conhecimento. Conforme Dodebei
(2006, p. 5) esse novo método possibilitará que “os recursos patrimoniais digitais conversem
entre si, de modo a garantir ao pesquisador acesso a uma rede de informações culturais
independentemente de sua natureza institucional, material e histórica”. Além disso, Dodebei
(2006, p. 7) enfatiza que “preservar o objeto digital implica: preservação física; preservação
lógica; preservação intelectual; preservação do aparato (metadados); e preservação do uso
(monitoramento e instrumentalização da comunidade, do domínio)”.

4 Procedimentos metodológicos
A metodologia aplicada no artigo possui caráter exploratório e descritivo (GIL, 2010), e
se utilizou de revisão bibliográfica para fundamentar as questões levantadas na pesquisa.
Inicialmente, realizou-se uma pesquisa exploratória nos sites dos nove repositórios
institucionais brasileiros, identificados na pesquisa de COCCO (2012), para averiguar quais
desses possuiam acervo fotográfico: Lume Repositório Digital da UFRGS; Infoteca-e da
Embrapa; Sistema de Bibliotecas Fundação Getúlio Vargas; RiUnB - Repositório Institucional da
UnB; Arca – Repositório Institucional da Fiocruz; Repositório Institucional do Sistema CFB/CRB;
Acervo digital do Inmetro; Repositório da UEPG e o Repositório Institucional da UFBA.
Após cada um destes repositórios institucionais serem analisados, minuciosamente,
foram apontados quais e quantos repositórios institucionais possuiam acervo fotográfico.
Verificou-se que dos nove repositórios institucionais apenas o Lume Repositório Digital da
UFRGS possuía fotografias históricas. Sendo assim, preferiu-se realizar um novo teste
averiguando se as Instituições de salvaguarda de acervos nacionais, espaços de memória e
cultura, como: o Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional e o Museu Nacional apresentavam
repositórios digitais em seus sites e se, em caso positivo, havia fotografias históricas inseridas.
Infelizmente o segundo teste mostrou uma realidade ainda menos favorecida pois das
três Instituições pesquisadas (Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional e Museu Nacional),
nenhuma possuía repositório digital. Constatou-se que em todos os sites existe variadas base
de dados, que contemplam diferentes fundos e coleções, para o pesquisador fazer a busca no
acervo das Instituições, no entanto não é possível visualizar o conteúdo destes.
Outro fator interessante percebido nessa pesquisa, é que as Instituições públicas que
salvaguardam acervos nacionais, cobram para reproduzir os documentos do seu acervo. Nesse
sentido, pode se destacar um dos motivos pelos quais não há repositórios digitais com a
divulgação de todo seu acervo. Contudo, torna-se um tanto contraditório tratar de instituições
públicas e seu acervo não ser acessível ao público.
Quanto ao sistema de busca dessas bases de dados, se percebeu que os metadados
são muito gerais, impossibilitando uma busca mais direta sobre determinado assunto ou tipo
de suporte. Por exemplo, no que se refere a imagem fotográfica, ela se encontra junto ao
contexto iconográfico na qual se encontra: pinturas, gravuras, folhetos, desenhos, ilustrações,
entre outros.
Tendo em vista essa confusão de dados, optou-se por retornar ao primeiro teste e
utilizar como modelo o Lume Repositório Digital da UFRGS para tratar de acervos fotográficos
em repositórios digitais, uma vez que esse permite que se analise detalhadamente quais são os
procedimentos utilizados na sistemática de busca e descrição das fotografias do seu acervo.
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5 Resultados e discussão
De acordo com informações obtidas no site do Lume Repositório Digital da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2012), este é um portal de acesso aberto às
coleções digitais produzidas no contexto da Universidade e de outros documentos que, por
sua relevância e/ou pelo seu caráter histórico, é de interesse da Instituição centralizar sua
preservação e difusão.
O Lume Repositório Digital da UFRGS (2012),
Tem por objetivo reunir, preservar, divulgar e garantir o acesso confiável e
permanente aos documentos acadêmicos, científicos, artísticos e administrativos gerados na
Universidade, bem como às suas coleções históricas, e a outros documentos de relevância para
a Instituição, que fazem parte de suas coleções, embora não produzidos por ela, maximizando
a visibilidade e uso desses recursos. Os documentos digitais que integram as coleções podem
conter texto, imagem, vídeo e áudio, e são, em sua maioria, de acesso livre. Em alguns casos, o
acesso é restrito à comunidade da UFRGS.
O Lume utiliza o DSpace , um software livre compatível com o Protocolo de Arquivos
Abertos (OAI), sendo assim, permite que os documentos sejam facilmente coletados através de
uma expressão de acesso aberto à informação. Nos casos de livre acesso, a grande maioria, a
página identifica que o item está licenciado na Creative Commons License e pode ser pesquisado
e salvo livremente. Com relação aos metadados, o Lume utiliza para a descrição dos
documentos digitais o padrão Dublin Core e o sistema CNRI Handle, este é usado para designar
identificadores permanentes para cada documento disponível no Repositório (LUME
REPOSITÓRIO DIGITAL DA UFRGS, 2012).

Fig. 1 – Fonte: Lume Repositório Digital da UFRGS, 2012.
Após entrar na página principal do Lume Repositório Digital da UFRGS, o pesquisador
deve clicar na comunidade Acervos (figura 1) para iniciar o sistema de busca aos acervos
audiovisuais da Universidade. Destaca-se que dentro desta comunidade ainda existe
subcomunidades: CEME – Centro de Memória do Esporte; Instituto de Física; Museu
Universitário; Secretaria de Patrimônio Histórico.
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Ao abrir a comunidade Acervos, o usuário depara-se com metadados gerais e
específicos (figura 2) para a realização da busca a quaisquer documentos pertencentes aos
acervos das diversas Unidades Acadêmicas e demais órgãos da Universidade. De acordo com
Dodebei (2006, p. 6) “os metadados representam todas as informações importantes para a
localização de um recurso informacional”. Nesse sentido, os metadados a serem preenchidos
para a busca são: pesquisa geral; autor; título; assunto; data (que pode ser pesquisado do
início do século XX até o presente ano 2012); formato (todos, áudio, imagem, texto, vídeo, zip)
e idioma (todos, Português, Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Holandês, vários idiomas).
No que se refere às subcomunidades, se o pesquisador escolher o Instituto de Física, o
Museu Universitário ou a Secretaria de Patrimônio Histórico, irá encontrar metadados
exatamente iguais aos mencionados à cima. Contudo se escolher a subcomunidade CEME –
Centro de Memória do Esporte verificará que possui um metadado a mais que os anteriores,
denominado de acervo o qual se encontra os itens: Programa Segundo Tempo, Programa Mais
Educação; Escola de Educação Física; Educação Física e Esporte; Olímpico; Dança; Lazer e
Recreação; Universíade; Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte; Movimento de Estudantes de
Educação Física. Além disso, possui duas subcomunidades: Centro de Memória do Esporte e
Memória do Programa Segundo Tempo.
Segundo Dodebei (2006, p. 8),
Essa informação descritiva ou metadado é o que vai constituir os agregados
informacionais que deverão conferir valor patrimonial ao objeto. Ultrapassando a união de
locais e ações, pode-se vislumbrar o patrimônio como um acontecimento. E, como tal, ele
pode ser elevado a uma categoria mais abstrata que todo o conjunto de categorias já
elaborado para explicá-lo ou defini-lo. A informação patrimonial seria uma dessas camadas
que encapsulam o objeto na sua trajetória.

Fig. 2 – Fonte: Lume Repositório Digital da UFRGS, 2012.
O pesquisador ao preencher os metadados de acordo com suas necessidades gera
variados resultados para comunidade: Acervos, cabe portanto ao usuário selecionar a
fotografia que melhor atende suas exigências. Quanto mais específico o preenchimento dos
campos, maior são as chances do filtro atingir os resultados esperados.
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Fig. 3 - Fonte: Lume Repositório Digital da UFRGS, 2012.
Quando o pesquisador escolhe o resultado que melhor atende suas necessidades, uma
nova página surge descrevendo o acervo escolhido (figura 3). De acordo com o resultado se
apresenta os seguintes metadados: título; data de cobertura; descrição; assunto (palavras
relacionadas com a imagem); formato; origem; dimensões; cor; estado de conservação; URI.
Percebe-se que ao tratar de imagens fotográficas, um metadado importante ficou de
fora no resultado do Lume, ou seja, no que se refere as informações sobre o suporte físico
(negativo em acetato, negativo em vidro, diapositivo, positivo, entre outros). O Repositório
não esclarece para o pesquisador esse detalhe da fotografia, uma vez que passa ser uma
informação relevante por se tratar de fotografias históricas de variadas décadas, formatos e
suportes distintos que acompanham as transformações sociais.
Conforme Lopes (2006, p. 207)
Na política de indexação de fotografias, as informações sobre o suporte: negativo,
ampliação e outros, devem ser incluídas na análise para fins de indexação. O tipo de suporte
deve ser indicado nos descritores, segundo os critérios estabelecidos pelo sistema de
informação.
Ao clicar no link do arquivo, liberado no resultado, o usuário poderá visualizar a
fotografia (figura 4) e se for do seu interesse poderá salva-la.

Fig. 4 – Grupo de Dança da UFRGS. Fonte: Lume Repositório Digital da UFRGS, 2012.
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Com relação ao total de acervos fotográficos inseridos no repositório digital, destacase: 474 fotografias do Museu Universitário; 258 fotografias do Instituto de Física; 421
fotografias da Secretaria do Patrimônio Histórico; 816 imagens (fotografias, convites,
reportagens) do CEME – Centro de Memória do Esporte, este que se divide em duas outas
subcomunidades: Centro de Memória do esporte (contendo 712 imagens na coleção
iconográfica) e Memória do Programa Segundo Tempo (contendo 36 imagens na coleção
iconográfica).
O Lume Repositório Digital da UFRGS se apresenta como um repositório institucional
modelar, uma vez que sua preocupação vai além da produção científica. Constata-se a
importância que a Instituição dá para a preservação do seu acervo fotográfico, efetivando a
história da Universidade, tanto quanto se interessa no acesso destas imagens pelos usuários.
Nesse sentido, pode-se perceber a valorização da fotografia enquanto documento, tornandose uma ferramenta cada vez mais utilizada nas produções científicas.

6 Considerações Finais
Considera que ainda não há muitos repositórios institucionais inserindo acervos
fotográficos em seus espaços, seja por não haver imagens representando esses locais ou
simplesmente pela não valorização deste acervo como documento de pesquisa. A partir do
diagnóstico realizado nos repositórios insitucionais brasileiros, foi possível identificar que a
maioria dos repositórios analisados não inserem acervos fotográficos. Sendo assim, é possível
constatar que essas instituições ainda não estão dando o devido valor a imagem fotográfica
como fonte documental para pesquisa científica.
Esse resultado também se justifica por estar tratando de repositórios institucionais que
ainda estão se consolidando como ferramenta de armazenamento e disseminação da
informação, e por isso, ainda estão estabelendo métodos e técnicas de iserção dos conteúdos.
Por meio da análise do Lume Repositório Digital da UFRGS, puderam-se verificar quais sãos os
métodos empregados para a sistematização dos acervos fotográficos, assim como foi possível
compreender a lógica de busca e descrição das imagens.
A pesquisa permitiu a reflexão sobre os repositórios digitais como espaços destinados
a preservação de acervos, entendendo que ele tem por objetivo proteger e ao mesmo tempo
divulgar o que nele for inserido.
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A fotografia de saberes
Rossanna Prado149

Resumo
O estudo discute as formas de ver as fotografias de registros de patrimônio cultural. A partir do
entendimento dos processos constitutivos das atividades manuais e as redes de significados envolvidas,
o registro fotográfico envolve mais do que a captação de uma imagem. As relações entre as atividades e
seu espaço (no caso a cidade de Porto Alegre/RS-Brasil), são debatidas sob o enfoque do patrimônio
cultural urbano, Visibilizá-las através da fotografia permite iniciar a composição do mosaico visual
pertinente à relação com a cidade, espaço protagonista dos bens culturais em registro.
Palavras-chave: fotografia. Saber-fazer. Patrimônio imaterial x cultura material.

Introdução
O estudo aborda os ofícios manuais enquanto técnicas produtivas pré-industriais e sua
permanência em Porto Alegre-RS. A partir do registro fotográfico dos processos produtivos
conforme se apresentam na contemporaneidade, baseado na obra de Richard Sennet (2009), o
registro do trabalho dos artífices através da fotografia colorida ganha uma dimensão de metapermanência, ao oferecer imagens de processos vinculados a práticas imemoriais, com atual
risco de perda.
A equipe deste trabalho, composta por Cármen Nunes, arquiteta urbanista, Letícia
Nunes, tecnóloga em fotografia e a autora, publicou o Livro “Ofícios antigos de Porto Alegre”
(2011) vinculado à Bolsa Funarte de Produção Crítica em Culturas Populares e Tradicionais –
Região Sul/2010. Na obra, foram levantadas discussões referentes à natureza dos conjuntos
obtidos, sua função e uso, tendo por objetivo visibilizar as técnicas produtivas manuais em
risco de desaparecimento no núcleo urbano de Porto Alegre. O resultado foi um livro de
fotografias, baseado em pesquisa documental e de campo - porém questões ainda ficaram em
aberto, entre elas questões semânticas da natureza da imagem, o processo de captação e a
forma de transmissão impressa150. O método de captação de imagens vinculou-se à
necessidade de registrar 20 ofícios manuais ainda em atividade em Porto Alegre, o que foi
feito com suportes de áudio, entrevistas e fotografias. As características comuns aos vinte
fazeres compuseram o arcabouço das entrevistas e da roteirização do registro proposto: a
autonomia produtiva, o domínio técnico do processo (início, meio e fim) e a transmissão do
conhecimento, na relação mestre-aprendiz. Sem registro visual dos rostos, as imagens
captadas buscaram as mãos em seu fazer contínuo, corporificado; as oficinas, registrando os
locais e oficinas de trabalho em suas especificidades; e as ferramentas características de cada
fazer. Entrelaçadas com as falas captadas em áudio, as fotos agregam conteúdos, demonstram
a magnitude de cada saber-fazer e possibilitam a compreensão imaterial conectada à cultura
material associada pelos objetos trabalhados e serviços prestados. O livro atingiu o objetivo de
oportunizar o contato com técnicas que fazem ou fizeram parte do cotidiano de inúmeras
pessoas e que hoje encontram-se associadas a práticas próprias, de parentes, amigos e
vizinhos, permitindo seu uso como detonador de memórias.

149

Cientista social (UFRGS), Especialista em Patrimônio Cultural Urbano (PROPUR/UFRGS), Mestranda em
Planejamento Urbano e Regional (PROPUR/UFRGS) – rossanna@cpovo.net
150
Fruto de um conjunto de escolhas, o tema continua sendo investigado no Programa de Pós-graduação
em Planejamento Urbano e Regional/PROPUR/UFRGS, já sob o enfoque da relação intrínseca da oferta de bens e
serviços acompanhando as transformações da cidade.
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FIGURA 1 – Sapateiro
Foto: Letícia Nunes.

A referência e o registro
O senso comum diz que a necessidade é a mãe da invenção. Por séculos,
conhecimentos técnicos foram repassados entre culturas, suprindo e organizando formas
próprias de convivência, onde cada comunidade gerou relações com as matérias-primas locais
de acordo com o território e o entorno onde se estabelecia. As relações de origem das cidades
com o comércio entre os povos estabeleceram formas de ocupação humana dos lugares,
constituindo percursos e paisagens culturais. Unindo necessidades e riquezas naturais,
técnicas de trabalho geraram materiais, cujas técnicas de obtenção, preparo e conservação
foram desenvolvidas e aprimoradas, ao longo do tempo - mantendo a relação de tempo
orgânico caracterizada pelas mecânicas próprias à atividade manual (MUMFORD, 1994).
Segundo Milton Santos (2009): “as técnicas são um conjunto de meios instrumentais e sociais,
com os quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço.” (SANTOS,
2009, p.29). A relação que se estabelece entre o trabalho material de produção de bens e
serviços e o espaço apresenta, assim, particularidades e efeitos de lugar a lugar, passíveis de
serem registradas. Porém ver estas manifestações comuns a muitos lugares fora de cada
contexto desvitaliza a apreensão de efeitos e complexidades, materiais e imateriais, dispostas
nas dinâmicas de ocupação e uso do espaço.
A noção de referência cultural de Cecília Londres (2000) diz que “falar em
referências culturais neste caso significa dirigir o olhar para representações que configuram
uma “identidade” da região para seus habitantes, e que remetem à paisagem, às edificações e
objetos, aos “fazeres” e “saberes”, às crenças, hábitos, etc.” (LONDRES in IPHAN, 2000, p. 14).
Conforme Ulpiano B. de Menezes, devem ser considerados vetores de significações múltiplas,
dentro das esferas de alcance dos bens culturais – municipal, estadual, federal - que permitam
a valorização no mercado simbólico (MENEZES, 2009). Segundo Pierre Bourdieu, “não se pode
romper com as falsas evidências e com os erros inscritos no pensamento substancialista dos
lugares a não ser com a condição de proceder a uma análise rigorosa das relações entre as
estruturas do espaço social e as estruturas do espaço físico.” (BOURDIEU, 1997, p. 159).
Assim a espacialização das atividades cotidianas de uma comunidade para
registro de bens culturais exige olhar diferenciado, pois abrange a percepção do conjunto de
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fatores envolvidos nas dinâmicas produtivas e de abastecimento de bens e serviços
formadoras de lugar. Bourdieu (1997) define lugar como:
“o ponto do espaço físico onde um agente ou uma coisa se encontra situado,
tem lugar, existe. Quer dizer, seja como localização, seja, sob um ponto de vista
relacional, como posição, como graduação em alguma ordem”. E continua: “O lugar
ocupado pode ser definido como a extensão, a superfície e o volume que um indivíduo
ou uma coisa ocupa no espaço físico, suas dimensões, ou melhor, seu entulhamento.”
(BOURDIEU, 1997, p. 160)

Segundo o autor, a estrutura do espaço social se manifesta em diferentes
efeitos de lugar. Em se tratando de cidades, quanto maior a dimensão do núcleo urbano em
população e área total, maiores os efeitos e complexidades inerentes à prática do registro151.
Porém tal olhar envolve a dimensão simbólica do espaço trazida por Londres (2000) que avisa:
“essa dimensão raramente é levada em conta no planejamento urbano” (LONDRES in IPHAN,
2000, p. 15) - este planejamento urbano que, em sua matriz teórica, dirige-se para as
comunidades que habitam os núcleos urbanos, tendo como instrumento de ação regulatória
de ocupação o Plano Diretor152. No caso de Porto Alegre o seu caráter é trazido por Loureiro
da Silva e Pereira Paiva (1943) como sendo “mais uma orientação ordenadora das atividades
de várias espécies que se processam no espaço ocupado por esse núcleo.” (SILVA e PAIVA,
1943, p. 29). E segue descrevendo as características científicas correspondentes ao
entendimento da época:
“passa-se a considerar as cidades como órgãos de vida complexa (como na
realidade o são, principalmente nos dias presentes) (...) O aspecto econômico das
aglomerações passa ao primeiro plano e assume a direção dos trabalhos de reforma
(...). As cidades devem ser transformadas em vastas oficinas de trabalho, onde cada
cousa tenha o seu lugar marcado e as caminhadas inúteis sejam abolidas” (SILVA e
PAIVA, 1943, p. 29-30)

A relativização temporal e política do trecho permite entender como as
atividades produtivas foram organizadas, historicamente, no espaço físico da cidade de Porto
Alegre. Entender os processos de transformação e renovação urbana que se consolidam com a
complexificação dos ambientes da cidade (SOUZA e MÜLLER, 2007) permite recortar o objeto
de estudo dentro do tempo-espaço de cada época. Entender as atividades de milhares de
pessoas cujos modos de fazer e viver comportariam o objeto foco do Inventário Nacional de
referências Culturais – INCR (celebrações, formas de expressão, ofícios e modos de fazer,
edificações lugares) compõem mosaicos produtivos não só culturais – também políticos,
sociais, econômicos, ambientais – formados ao longo do tempo e constitutivos do palimpsesto
urbano em sua magnitude (CERTEAU, 2009; PESAVENTO, 2007). O planejamento das
atividades de captação de imagens em ambientes urbanos historicamente constituídos
modifica a relação estabelecida de registro cultural, capilarizando as possibilidades de registro
fotográfico e focando para as relações de pertencimento. Segundo Menezes (2009):

151

Onde limites dos núcleos possibilitariam criar analogias com os limites de enquadramento visual de

uma foto.

152

O Plano Diretor é definido pela Constituição Federal de 1988 como “instrumento básico da política de
desenvolvimento e expansão urbana”, hoje regulamentado pelo Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01), pelo Código
Florestal (Lei 4.771/65 e pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei 6.766/79).
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“O verbo Habeo em latim significa possuir, manter relações com alguma coisa,
apropriar-se dela. Com o acréscimo da partícula it, que indica reforço (como em salio,
“dançar, pular” e saltito, “dar pulinhos”), o verbo habito acrescenta intensidade e
permanência a essas relações. Hábito, habitualidade expressam bem essa noção de
constância, continuidade. Trata-se, portanto, de uma relação de pertencimento –
mecanismo nos processos de identidade que nos situa no espaço, assim como a
memória nos situa no tempo: são as duas coordenadas que balizam nossa existência.”
(MENEZES, 2009, p. 27)

FIGURA 2 – Afiador de facas
Foto: Letícia Nunes

A foto no espaço
Elaborar registros fotográficos de bens culturais, materiais e imateriais, supõe
mais que a análise da imagem captada. Envolve captar meta-narrativas que cruzam o campo
visual recortado pela natureza da técnica fotográfica, presentes nas relações entre espaço
físico e social e respectivas práticas sociais. As possibilidades de apreensão do
momento/tempo-espaço como suporte de memória dependem da opção de suporte físico
material ou virtual usado, que recai sobre as necessidades dadas pelo objeto. A captação da
paisagem urbana constituída por décadas de relações sociais permite o fragmento, a
imobilidade do disparo recortado pelo momento fotográfico. Os usos, porém, darão a tônica
da interpretação e análise posterior153. Assim como em outras áreas, a documentação
audiovisual necessita de sólidos conhecimentos técnicos e de cultura visual por parte do
responsável pela captação de imagens, para análise, interpretação sob diversos pontos de vista
e o posterior uso em inventários154. As relações estabelecidas entre os discursos imagéticos e

153

O ato de captar imagens para um levantamento urbanístico exige um planejamento complexo e
específico dirigido grosso modo à morfologia edificada e planos viários em sua concretude, enquanto captar
imagens dentro de um contexto espacial de registro de referências culturais exige precessão (que se planeje a ação
a cada ação) e planejamento, partindo da natureza do objeto e da possibilidade de criação de planos imagéticos
determinados pelo meio.
154
Ref. a registros audiovisuais, no anexo 5 de informações sobre INCR requer uma equipe multidisciplinar
definida a partir da especificidade do objeto, mas recomenda que profissionais de foto e vídeo façam parte
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científicos sobre o fazer de um agente têm, em suas entrelinhas, aprendizados intrínsecos aos
agentes envolvidos. O inventário enquanto política pública de proteção de bens culturais traz
em si uma visão do que seja um bem cultural, diferentemente elaborada e usada que a noção
que o agente apreendido na fotografia tem de si e de seu papel na rede de relações sociais,
políticas e econômicas nas quais participa diariamente155. As traduções entre saberes e
fazeres, frente a frente, cada um à frente de seu papel produtivo, geram inúmeras respostas
de ambos lados.
FIGURA 3 - Pescador
Foto: Letícia Nunes

A confecção das imagens
O ato de fotografar permite que a imagem resultante possa ser vista/usada a
posteriori. Especificamente na área do registro de bens culturais de natureza imaterial, a foto
torna-se um disparo em meio a mosaicos impermanentes. O uso do conjunto das informações
anteriores e vivências preliminares organiza o discurso visual que se quer registrar (transmitir
no tempo) sobre as relações concretas estabelecidas entre os agentes da comunidade e o
agente de captação, de acordo com sua forma de trabalhar naquele lugar. Este lugar que, por
sua vez, haverá de ser medido (proporções), fotometrado (a olho e por instrumentos) e
mapeado (em relação aos elementos de composição dos planos imagéticos possíveis),
conforme o grau de relevância para aquele registro. O uso específico das imagens avança para
além da qualidade técnica - exige envolvimento e conhecimentos adquiridos sobre o ambiente
a ser fotografado, onde a quantidade de registros dada pela possibilidade técnica de captação
e armazenamento virtual ilimitado favorece insights das dinâmicas em questão - gerando a
qualidade desejada de entendimento. Porém enquanto o espaço em si se mantêm, as
atividades que comporta são dinâmicas e por vezes efêmeras. Os cronogramas se alteram, o
tempo meteorológico vira e influi na luz, os agentes previamente contatados têm suas
atividades e os cenários planejados mudam. As potencialidades do trabalho de campo

permanente da equipe de pesquisa, formada por pesquisadores de história e antropologia
(http://www.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=3276)
155
Por mais que a recomendação de trabalho em campo defina a participação das comunidades em
processo de registro, as relações humanas são cambiantes e ações levam a interpretações. A dimensão da
participação e sua significação dependerá da magnitude do envolvimento do fazer na comunidade de agentes em
estudo, enquanto identidade ainda viva através do uso constante.
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específico para registro fotográfico envolvem aparelhagem, equipamentos, transporte,
armazenamento, mas, principalmente, táticas e estratégias que oportunizem a ocasião
(Certeau, 2009) no caso, do registro.
À medida que o trabalho de captação se desenvolve e aquele lugar aos poucos
passa a pertencer a quem o captura, nos movimentos, fases, formas, ambiências, cheiros, sons
e explicações, reações recebidas geram reações desenvolvidas para ambos lados. Hoje a
familiaridade com o espectro fotográfico resultou na perda do medo de captura da alma
(recorrente entre os primeiros etnógrafos), mas as ambiências, passíveis de captura, dizem
muito a respeito de seus produtores - “esses despojos são o que chamamos bens culturais”
(BENJAMIN, 1994, p. 225). No continuum da história, no tempo saturado de “agoras” de
Walter Benjamin (1994) o tempo orgânico de Mumford (1994) se organiza e se repete. No
trabalho de abstração e interpretação das culturas, para Mauss (2003) “a imagem está para a
coisa assim como a parte para o todo” (MAUSS, 2003, p. 106). Porém como a imaginação
mágica estabelece pequeno número de símbolos através de tradições, cabe conhecer bem a
tradição ou costume e seus efeitos, em busca do disparo, certeiro, ao tema em vista.
FIGURA 4 – Marceneiro
Foto: Letícia Nunes

Valores culturais na cidade
Mas podem haver outros eventos acontecendo simultaneamente a serem
captados no plano visual em elaboração – demais atores, demais etapas. Ocorre o momento
de decisão, baseado em premissas epistemológicas de entendimento do momento de
captação da imagem - momento este em que se condensam as reflexões teóricas e práticas
sobre o objeto de apreensão. Instauram-se processos de escolhas imediatas. Menezes
(2009) levanta a questão da materialidade versus imaterialidade e suas interpretações,
inclusive a nível de Constituição:
“Podemos concluir que o patrimônio cultural tem como suporte, sempre, vetores
materiais. Isso vale também para o chamado patrimônio imaterial, pois se todo patrimônio
material tem uma dimensão imaterial de significado e valor, por sua vez todo patrimônio
imaterial tem uma dimensão material que lhe permite realizar-se. As diferenças não são
ontológicas, de natureza, mas basicamente operacionais.
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A Constituição Federal de 1988 ao introduzir uma listagem de categorias de patrimônio
cultural, incluiu o patrimônio intangível, caracterizado mais por processos do que por
produtos, como formas de expressão, modos de criar, fazer viver, os quais, porém, se
examinarmos mais de perto, pressupõem múltiplos suportes sensoriais, incluindo o corpo. Os
constituintes talvez nem tivessem consciência de que, desse modo, estavam incluindo o corpo
como partícipe do patrimônio cultural! O “saber-fazer”, por exemplo, não é um conhecimento
abstrato, conceitual, imaterial, filosófico ou científico, mas um conhecimento corporificado. Os
especialistas falam de uma memória-hábito ou memória corporificada (embodied memory). É a
memória que nos permite guiar um veículo ou andar de bicicleta com se fossem ações
geneticamente previstas em nosso programa biológico. É a memória do músico, da cozinheira,
do artesão. Seja como for, embora não convenha alterar a nomenclatura internacionalmente
corrente, seria desejável que, ao utilizarmos a expressão “patrimônio imaterial” a despíssemos
de qualquer polaridade com um patrimônio material.” (MENEZES, 2009, p. 31)
Compartilhando a noção de habitus como lei social incorporada (BOURDIEU,
1992), segundo Menezes o fundamento da perspectiva (cultura material) seria “nossa condição
corporal”. A partir daí, o autor apresenta a noção de valor associado ao patrimônio cultural:
“Aqui está, pois, o coração de nosso problema: falar e cuidar de bens culturais não é
falar de coisas ou práticas em que tenhamos identificado significados intrínsecos, próprios das
coisas em si, obedientemente embutidos nelas, mas é falar de coisas (ou práticas) cujas
propriedades, derivadas de sua natureza material, são seletivamente mobilizadas pelas
sociedades, grupos sociais, comunidades, para socializar, operar e fazer agir suas ideias,
crenças, afetos, seus significados, expectativas, juízos, critérios, normas, etc. – e, em suma,
seus valores. Só fetiche (feitiço) tem em si, por sua autonomia, sua significação. Fora dele, a
matriz desses sentidos, significações e valores não está nas coisas em si, mas nas práticas
sociais. Por isso, atuar no campo do patrimônio cultural é se defrontar, antes de mais nada,
com a problemática do valor, que ecoa em qualquer esfera do campo.”(op. cit, p.32)
Partindo da base de que todo patrimônio cultural tem por base vetores
materiais, uma forma de entender como estas relações se estabelecem no contexto urbano é
levantada por Carlos Nelson F. dos Santos, quando diz que “na cidade, o espaço fala” (1984, p.
59). Para além do disciplinamento de exclusão urbana,
“pensar na cidade e no que expressa a partir de suas formas e lugares é ser
morfo-lógico. Um entendimento (um conhecer...) tão bom como outro qualquer, com
a vantagem de ser muitíssimo acessível. Os espaços urbanos são livros abertos, que a
cada instante dizem aos que estão neles não só onde estão, mas quem são e quem são
os outros. Uma jornada comum, que implica deslocamentos, passagens por ambientes
dos mais privados aos mais públicos, ida a lugares onde se produz, se consome, se
circula, se descansa equivale a uma carga informativa das mais completas. A
diversidade complementar de atividade é a matéria-prima da ideia de cidade.”
(SANTOS, 1984, p. 60).

O pouco valor dado ao espaço social reificado156 e aos mecanismos criadores
de significado no ambiente urbano elimina e padroniza efeitos de lugar, gerando falta de
afetividade pelos lugares, atividades populares e tradicionais relacionadas ao entorno e às
necessidades locais. Num ciclo, desvaloriza as possibilidades de análise enquanto elementos
formadores de identidades culturais. Como segundo Bourdieu (1997): “é na relação entre a
156

Para Bourdieu (1997), fisicamente realizado ou objetivado.
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distribuição dos agentes e a distribuição dos bens no espaço que se define o valor das
diferentes regiões do espaço social reificado” (BOURDIEU, 1997, p. 161), ao ver o cidadão
como agente produtor do valor em causa (MENEZES, 2009, p. 35) conforme Menezes pode-se
identificar cinco componentes de valor cultural:
1. Valores cognitivos - trata o bem como documento, em suas relações com o
conceito de espaço que organizou o edifício (lugar) que o agente usa, o projeto, materiais, usos
e apropriações, agentes envolvidos, etc. Tem valor de fruição intelectual.
2. Valores formais – quando o bem é percebido para além da produção de
informação, na gratificação sensorial pela presença de atributos estéticos que aguçam a
percepção - vendo a estética como “essa ponte fundamental que os sentidos fornecem para
nos possibilitar sair de dentro de nós (...) A estética, assim, é uma mediação que nos faz
humanos.” (op. cit., p.36).
3. Valores afetivos - valores históricos relacionados à memória, “pois constam
de vinculações subjetivas que se estabelecem com certos bens, cuja aferição envolve
mecanismos complexos para representações sociais e imaginário social (considera documento
“todo suporte empírico capaz de responder a uma pergunta do observador”(op cit., p.36)).
4. Valores pragmáticos - são mais que valores de uso, são valores de uso
percebidos como qualidades, qualificando as práticas. São geralmente marginalizados ou
ignorados – no caso, entram as habilidades e competências, certificadas sobre padrões de
qualidade industrial.
5. Valores éticos - associados não aos bens, mas às interações sociais em que
eles são apropriados e postos a funcionar, tendo como referência o lugar do outro. Exige o
diálogo entre diversidade cultural e diferença cultural – a diferença cultural, imbuída de
componentes ativos de tensões sociais, tende a ser contida e rejeitada na interação social,
enquanto a diversidade cultural é passível de registro, amplamente divulgada e apreciada nos
museus e demais estruturas das indústrias cultural e criativa.
A questão que o autor coloca é que como os valores são criados, “eles
precisam ser enunciados, explicitados, fundamentados e podem ser propostos, recusados,
transformados - não impostos.” (MENEZES, 2009, p.39). No caso dos ofícios, segundo Krucken
(2009) caberia desenvolver e promover produtos e serviços com fortes associações simbólicas
e emocionais, portadores de raízes culturais e acionados através de redes de valor nas cadeias
produtivas da micro-economia popular. Tal visão comporia um plano de ação passível de
registros audiovisuais de práticas produtivas de bens e serviços no meio urbano, porém a
vinculação com a economia local dependerá do entendimento dos efeitos de lugar
apreendidos (BOURDIEU, 1997) no curso da ação de registro.
FIGURA 5 – Açougueiro.
Foto: Letícia Nunes
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Conclusões
O estudo apresenta resultados obtidos e perguntas ainda sem resposta relacionadas
aos processos de captação, seleção e impressão das fotos para o Livro. Porém os espaços e
lugares constituídos e relacionados a estas práticas dizem muito a respeito das atividades,
cabendo analisar as imagens como elementos constitutivos e receptáculos de heranças
produtivas ancestrais, movimentadas ao longo do tempo e repassadas continuamente nas
atividades manuais diárias. A discussão demonstra a necessidade de complementar registros
de referências culturais urbanas - conforme Benjamin, “pois qual o valor de todo nosso
patrimônio cultural, se a experiência não mais o vincula a nós?” (BENJAMIN, 1994, p. 115). A
dimensão dos valores do patrimônio trabalhada segundo Menezes (2009) amplia a
possibilidades de conexões entre as áreas envolvidas nos processos técnicos e seus registros
imagéticos.
A experiência gerada na pesquisa bibliográfica, captação de imagens, análise e seleção,
e posterior editoração demonstra a atenção e versatilidade que o pesquisador do âmbito do
patrimônio cultural deve ter frente às redes de mosaicos produtivos que se desenvolvem
continuamente em todas as cidades. Cada um com suas matérias-primas, os ofícios e as
ocupações manuais contemporâneas carecem de análises que captem as especificidades
produtivas do trabalho manual, tradicional e historicamente (ainda) invisível. Busca-se um
paralelo entre as habilidades geradas pela repetição de uma prática ao longo dos anos e a
repetição da prática de registros de formas de patrimônio cultural, como geradoras de
habilidades próprias também deste saber-fazer.

FIGURA 6 – Padeiro.
Foto: Letícia Nunes
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A revelação do balneário de Cabeçudas pela fotografia. Itajaí/SC.
Thayse Fagundes157
Gilberto Sarkis Yunes 158

Resumo
A gênese do uso do banho de mar para lazer em Santa Catarina, ocorrida no início do século XX,
foi registrada por diversos fotógrafos. Um dos primeiros balneários deste estado é Cabeçudas, em Itajaí,
cuja documentação fotográfica permanece em cartões-postais e nos álbuns de família. O objetivo deste
artigo é apresentar as transformações sócio-espaciais ocorridas na formação do balneário de Cabeçudas
através da análise de fotografias da década de 1910 até início de 1940. Neste processo, a fotografia
apresenta-se fundamental como fonte e documento para a compreensão da formação deste balneário.
Palavras-chave: Fotografia. Urbanização. Formação Sócio-espacial. Balneário de Cabeçudas.

Introdução
O presente trabalho é um estudo da informação e do significado contidos nas imagens
fotográficas da praia de Cabeçudas (Itajaí/SC) em seu período de formação como balneário.
Esta praia foi uma das primeiras do estado de Santa Catarina a introduzir o banho de mar
como lazer e o turismo de veraneio. O objetivo deste artigo é apresentar as transformações
sócio-espaciais ocorridas na formação do balneário de Cabeçudas através da análise de
fotografias das décadas de 1910 até início de 1940. Esses dados fazem parte do tema em
desenvolvimento na pesquisa de dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em
Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade (PGAU-Cidade) de Thayse Fagundes, com
orientação do professor Gilberto Sarkis Yunes, iniciada em 2012.
A utilização da fotografia como fonte documental demonstra as relações entre
fotografia, história e memória, já definidas conceitualmente por Boris Kossoy (2012). Kossoy
diz que “Toda fotografia tem atrás de si uma história” (KOSSOY, 2007, p.52), da mesma forma
que Francisca Ferreira Michelon (1996, p.79) afirma “Há sempre um passado em qualquer
fotografia”. Assim, este trabalho se propõe a desvendar as histórias de Cabeçudas contidas
em suas fotografias.
Em “Fotografia e História” de Boris Kossoy (2012) é possivel se ter uma base para uma
metodologia que contemple um estudo iconográfico e iconológico da fotografia. Nesta obra o
autor faz a diferenciação entre a História da Fotografia e a História através da Fotografia,
sendo a primeira um estudo do material e da tecnologia empregada para sua composição, e a
segunda que investiga os significados da imagem. Quando Michelon (1996, p.79) diz que
sempre há um passado na fotografia ela se refere tanto ao passado contido no conteúdo e nos
significados da imagem como também na matéria que a compõe. A análise das fotografias de
Cabeçudas se concentrou em um estudo de “História através da Fotografia”, utilizando-a como
um instrumento de pesquisa. Segundo Kossoy:
Uma única imagem contém em si um inventário de informações acerca de um
determinado momento passado; ela sintetiza no documento um fragmento do real visível,
destacando-o do contínuo da vida. O espaço urbano, os monumentos arquitetônicos, o
157
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vestuário, a pose e as aparências elaboradas dos personagens que estão ali congelados na
escala habitual do original fotográfico (...). (KOSSOY, 2012, p.113)
A partir deste fragmento de texto pode-se perceber o potencial que a fotogafia tem
como fonte documental para o desenvolvimento de um trabalho investigativo social e espacial.
Analisada conforme as definições levantadas por Kossoy (2012) de forma iconográfica e
iconológica a fotografia se constitue em uma rica fonte para estudos multidisciplinares. Assim
uma análise das fotografias de Cabeçudas, do período determinado, de forma a investigar as
“informações visuais” (análise iconográfica), e uma interpretação além daquilo que se pode
ver, entrecruzando informações sobre a economia, política e cultura, por exemplo, com a
imagem (análise iconológica), podem trazer informações para a compreensão da formação
sócio-espacial daquela praia como balneário.
A pesquisa realizada para este artigo foi constituída por quatro etapas. A primeira a
coleta de fotografias de Cabeçudas das décadas de 1910 até início de 1940 selecionadas de um
período maior no centro de Documentação e Memória Histórica de Itajaí e com moradores de
Cabeçudas. A segunda etapa foi de pesquisa bibliográfica nos jornais de Itajaí da primeira
metade do século XX e livros de memórias. Na última etapa foram entrevistados dez
moradores de Cabeçudas selecionados previamente por sua significância e apresentadas
fotografias daquele balneário para que discorressem sobre suas memórias. E por fim a
identificação dos fotógrafos em relação à sua produção e sua biografia. Esta conexão de fontes
é incentivada por Kossoy para uma melhor compreensão da imagem registrada:
Em conexão com as mais diversificadas fontes que informam sobre o passado, têm-se
maiores elementos para compreender a atitude dos personagens estáticos e mudos dos
cenários parados no tempo, assim como possíveis pistas que esclareçam quanto à atuação do
próprio fotografo que registrou seus temas segundo uma determinada intenção. Conjugando
essas informações ao conhecimento do contexto econômico, politico e social, dos costumes,
do ideário estético refletido nas manifestações artísticas, literárias e culturais da época
retratada, haverá condições de recuperar micro-histórias implícitas nos conteúdos das
imagens, e assim, reviver o assunto registrado no plano do imaginário. (KOSSOY, 2012, p.129)
Um dos poucos fotógrafos identificados como autor das imagens a serem utilizadas foi
Immanuel Currlin, cujo conhecimento biográfico que se tem sobre ele possibilita um maior
entendimento de suas intenções na escolha de determinado enquadramento das imagens
registradas. Kossoy (2012) diz que o fotógrafo cria nas imagens captadas por sua máquina um
filtro cultural no qual “seu estado de espírito e sua ideologia acabam transparecendo em suas
imagens (...)” (KOSSOY, 2012, p.45) e chega a afirmar que a fotografia é um duplo testemunho
por representar uma cena congelada onde estão captados um tempo e um lugar, e o
testemunho acerca de seu autor.
E por esta seleção realizada pelo fotografo, a restrição que há no congelamento de um
tempo e um lugar e outros motivos que a fotografia não pode ser considerada como um todo
constituido da verdade acerca do tempo, lugar, e situação que representa. Ela deve ser
utilizada como fato documental mas com devido cuidado do pesquisador que não a julgue
como realidade incontestável, assim como se deve fazer com as fontes escritas, ditas oficiais,
que precisam ser julgadas e relacionadas a outros discursos.
Um estudo minucioso que não se apoie somente no conteúdo visível da fotografia
como uma situação verdadeira, mas que investigue as intenções daquela representação e
todos os acontecimentos políticos, culturais e outros que envolvem sua criação devem ser
levados em consideração para que não se crie uma ficção documental.
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A fotografia anuncia o balneário
O banho de mar é um lazer recente no Brasil, pode-se dizer inclusive que chegou às
capitais dos estados brasileiros quase no mesmo período que a fotografia. Em suas inúmeras
visitas à Europa D.Pedro II conheceu a fotografia, criou tanto gosto por esta arte que trouxe
equipamentos para o Brasil e incentivou fotógrafos pelo país concedendo honrarias a muitos
deles (WINKEL, 2013). Estes fatos se deram em meados do século XIX. Já o banho de mar foi
utilizado por D. João VI para curar suas picadas de carrapatos (DUARTE, 2013) e
posteriormente foi assimilado como lazer para a família real seguindo a crescente utilização
desta prática na Europa. Os primeiros balneários no sul do Brasil surgem no final do século XIX,
como por exemplo, o Balneário Cassino, na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, com
propostas de criação de uma estação de banhos já em meados de 1870. Em 1890 é criado
inclusive um “Guia do Banhista” no Cassino, cujo objetivo era atrair mais veranistas
informando-os sobre o uso da praia (PEREIRA, 2005, p.35).
A fotografia de balneários brasileiros no final do século XIX e início do XX, assim, tem
um papel de grande importância para a história deste país, pois registra a gênese desses novos
espaços de lazer que exigiam do usuário certa habilidade de conhecimento da moda e das
regras de convivência para este espaço. Deve ser considerado, inclusive, o fato de que
anteriormente a praia era considerada como local de lançamento de dejetos pútridos da
cidade.
A praia de Cabeçudas em Itajaí, começou a ser utilizada para banho de mar em
meados de 1905, sendo um dos primeiros banhistas que se tem registro o sr. Cônsul Carlos
Renaux, grande empresário, proprietário da fábrica de Tecidos Renaux e posteriormente
cônsul do Brasil em Baden, Alemanha. Na década de 1910 esta praia já havia sido ocupada por
residências de algumas famílias de Blumenau e Brusque, como Paul Herbst, proprietário do
primeiro hotel daquela praia, fundado em 1912, e o fotógrafo Immanuel Currlin. Na década de
1920, com a maior assimilação do veraneio e banho de mar como lazer, muitas famílias
começam a alugar casas para o verão ou possuíam sua própria residência. Outras se instalam
no pequeno hotel Herbst. Neste período de formação do balneário de Cabeçudas como espaço
de um novo lazer experimentado pelas elites do Vale do Itajaí a fotografia possuiu grande
importância por atestar o sucesso deste espaço. Ela funcionou como documento
propagandístico promotor dessas elites e do próprio balneário.

O fotógrafo Immanuel Currlin e a formação do balneário de Cabeçudas
O blumenauense Immanuel Heinrich Currlin nasceu em 1886. Com seu pai, Christian
Eugen Currlin, aprendeu a profissão de fotógrafo. O alemão Eugen possuía um extenso
trabalho de registro fotográfico na cidade de Blumenau. Em 1908 Immanuel foi para Itajaí
onde abriu a Casa Currlin: Papelaria, Tipografia e Armarinhos. Após concluir um curso técnico
na Alemanha trouxe para Itajaí, em 1911, um equipamento de projeção cinematográfica
fundando o cinema Ideal que permaneceu mais de 28 anos na Sociedade Guarany. Além do
Ideal, foi proprietário do cinema Oriente e do Popular. Faleceu em 1961. Na Casa Currlin era
possível encontrar postais da cidade de Itajaí produzidos por ele mesmo. Os primeiros datam
de 1915 e 1917.
Entre estes primeiros postais são reconhecidos três deles da praia de Cabeçudas. Dois
com homens de terno e gravata nas pedras beirando o mar (FIGURA 1) e outro da rocha
conhecida como “Bico do Papagaio”. Estes postais de Currlin são um exemplo do argumento
de Kossoy (2012) para que não se considere a fotografia uma verdade incontestável, pois pode
acarretar na criação de uma ficção documental. Há que se analisarem as intenções de Currlin
nestas imagens e todas as demais condições sociais que o fizeram registrá-las.
284

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

FIGURA 1 – Cartão Postal da Praia de Cabeçudas. 1917. Fotógrafo:
Immanuel Currlin.
Fonte: Acervo do Centro de Documentação e Memória Histórica de Itajaí

Na década de 1910 a praia de Cabeçudas não passava de um pequeno povoado de
pescadores, com poucos veranistas aos finais de semana no verão. Já havia em 1912 um
modesto hotel, Herbst, e logo em seguida sabe-se da presença do próprio Currlin e de seu
cunhado, Olímpio Mirando Junior, com casas de veraneio naquela localidade.
Currlin dava mostras do potencial turístico de Cabeçudas pois seus postais são
propagandas da possibilidade de um balneário aristocrático, de um espaço de lazer para a
burguesia alemã do Vale do Itajaí e também de encontros e negociações entre estes
empresários. Assim, seus primeiros postais de Cabeçudas não exaltam a beleza de sua
natureza, seu progresso ou romantizam o trabalho do nativo pescador, mas focam na
possibilidade de um balneário para as elites. Seus postais apresentam homens bem vestidos
para o padrão da época, posando ousadamente nas pedras que invadem o mar, desbravando
este local e admirando o mar. No postal numerado por Currlin como “7” (FIGURA 1), a direção
do olhar do primeiro homem que está à esquerda, que parece estar fazendo uso de um
binóculo, é para a foz do Rio Itajaí-Açu, de onde chegavam e partiam os navios mercantes, ou
seja, por onde estes homens escoavam sua produção e adquiriam equipamentos e bens
necessários para suas fábricas. Era por estes navios também que chegavam as novidades da
Europa, desde jornais com notícias da guerra até as revistas de moda, além dos produtos mais
sofisticados.
Resumidamente pode-se descrever a mensagem de Currlin neste postal com uma
frase: Cabeçudas quer ser o balneário da burguesia. E esta frase não esta implícita apenas nos
postais de Currlin, mas nas notas de jornal deste período que comparavam Cabeçudas aos
grandes balneários como Guarujá, em São Paulo e Ostende, na Bélgica (JORNAL O
COMMERCIO, 1919). Algo que ainda não foi comentado que reforça a necessidade para estes
empresários de estar em Cabeçudas é um projeto de Lauro Muller, que fora Ministro da
Viação, para a construção de um porto em Cabeçudas (BRANDÃO, 1982) reforçando a
importância da presença destes homens de negócios naquela praia.
O porto em Cabeçudas não foi construído, mas as obras estavam próximas, a 4 km, no
centro da cidade de Itajaí. E o plano de tornar Cabeçudas um balneário burguês parecia ter
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êxito: “Cabeçudas a nossa elegante praia de banhos que, apezar de relegada até agora ao
desprezo e ao esquecimento, vinha sendo, todavia, ponto dos mais preferidos na consta
catharinense para veraneio das famílias abastadas, vae, felizmente, merecer dos poderes
públicos a atenção e carinho hà tanto reclamados” (O PHAROL, 1924) anunciava um jornal de
1924 ao relatar o inicio das discussões sobre a iluminação pública daquela praia. Nesta nota
fica evidenciado o orgulho por ser Cabeçudas o balneário escolhido pelas famílias abastadas.
Desta forma os postais de Currlin podem ser considerados não como um registro fiel do que
estava acontecendo naquele espaço, mas como uma propaganda do que poderia e deveria ser.
A análise destes postais, portanto, se faz com o que não se vê no registro imagético: não se vê
a praia desolada, os nativos, a fauna e flora, porque estas imagens não seriam interessantes
para atingir o foco do plano que se desejava atingir: transformar Cabeçudas no balneário da
burguesia do Vale do Itajaí.

Currlin e o desenvolvimento do Balneário de Cabeçudas
Na década de 1930 quando o balneário de Cabeçudas já havia conquistado fama no
estado e foi ocupado em sua maior parte pelas famílias alemãs do Vale do Itajaí, os postais de
Currlin se modificaram. Não era mais necessário criar um cenário propagandístico do que
poderia vir a ser Cabeçudas, naquele momento já se poderia exaltar o que o balneário havia
se tornado: um núcleo burguês de lazer e negociações, onde as arquiteturas procuravam
expressar o que havia de melhor nos projetos daquele período. A moda dos bangalôs, como
arquitetura representativa da praia, fora amplamente utilizada, inclusive, a prefeitura concedia
um beneficio em relação à altura do muro na frente a estas edificações: o muro poderia ter
altura menor que o das demais tipologias, e na rua principal de Cabeçudas (hoje chamada
Juvêncio Tavares do Amaral) em determinado período fora proibida a construção de sobrados
(JORNAL O PHAROL, 1934).
Os postais de Currlin da década de 30 em Cabeçudas focam no que o balneário se
tornou, em sua estrutura urbanística e arquiteturas. Estes registros são fundamentais para o
trabalho de análise e compreensão de como se deu a formação daquele balneário, quais as
obras empreendidas e tipologias arquitetônicas evidenciadas. Além disso, é possível observar
as modificações ao longo do tempo que o fizeram chegar à estrutura que se tem atualmente,
bem como o reconhecimento das edificações representativas deste período de formação do
balneário que permanecem naquela localidade até hoje. A este respeito Maria C. W. de
Carvalho e Silvia F. S. Wolff afirmam no texto “Arquitetura e fotografia no século XIX”:
As fotografias antigas, que enfocam as estruturas urbanas especificamente, têm sido
fonte documental extremamente cara a arquitetos e preservacionistas; tem servido de fonte
segura para a recuperação parcial dos destroços da ação predatória e demolidora do século XX
e permitido, ainda, a compreensão de como se compunham determinados locais em alguns
períodos. São interpretadas, assim, como um acervo de documentos úteis para a história social
e da arquitetura (...). (CARVALHO, 2008, p.160)
Dos oito postais produzidos por Currlin de Cabeçudas entre as décadas de 1930 e 1940
cinco delas apresentam a estrutura do balneário e suas arquiteturas e outras três focam
apenas em arquiteturas, no caso o Farol de Cabeçudas e o Hotel Cabeçudas de José Zwoelfer.
Comparando o postal numerado por Currlin de “27” (FIGURA 2), possivelmente dos primeiros
anos da década de 1930 com o “88” (FIGURA 3) do início da década de 1940 pode-se perceber
as transformações ocorridas na estrutura urbana daquele local. Apesar de terem sido tiradas
de lados diferentes do balneário, a de número “27” (FIGURA 2) o fotógrafo estava ao sul e na
“88” (FIGURA 3) estava no norte, ambas procuram mostrar o centro daquela localidade. Na
imagem do início de 1930 (FIGURA 2) é possível observar: um caminho estreito paralelo à
praia, sendo esta a rua principal; uma ocupação concentrada nas quadras que fazem frente
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para o mar; edificações com mais de um pavimento, inclusive uma delas em destaque à
esquerda da fotografia com quatro pavimentos, cujo acesso é realizado por uma ponte. Esta
era a residência do sr. Walter Gustav Bueckmann, técnico da Fábrica de Tecidos Renaux, que
se tornou genro do Cônsul Carlos Renaux. Observa-se também nesta imagem alguns
bungalows como os da família Malburg (da empresa de comércio marítimo Malburg) e Bauer
(de João Bauer, grande empreendedor e político de Brusque com atuação em todo Vale do
Itajaí).
FIGURA 2 – Cartão Postal da Praia de Cabeçudas. Início de 1930. Fotógrafo: Immanuel
Currlin.
Fonte: Grupo “Itajaí de Antigamente” (em rede social)

No postal do inicio da década de 40, que Currlin numera “88” (FIGURA 3), as
arquiteturas não são tão evidenciadas como no postal “27” (FIGURA 2), mas se pode notar
uma expansão para as quadras que fazem frente à segunda rua paralela à praia e um
alargamento desta rua. Além disso, a rua principal já mostrava suas amendoeiras crescidas
fazendo sombra aos veranistas e um extenso calçadão entre a rua principal e as areias da
praia. Estas obras fazem parte de um plano de embelezamento para Cabeçudas empreendido
pelo prefeito Francisco de Almeida durante seu mandato de 1939 a 1945 (JORNAL DO POVO,
1940).
FIGURA 3 – Praia de Cabeçudas. 1940. Fotógrafo: Immanuel Currlin.
Fonte: Acervo do Centro de Documentação e Memória Histórica de Itajaí
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FIGURA 4 – Praia de Cabeçudas. Possivelmente década de 30. Fotógrafo: Immanuel
Currlin.
Fonte: Grupo “Itajaí de Antigamente” (em rede social)

Neste movimento de mostrar a modernidade e o progresso em Cabeçudas, outros dois
postais de Currlin mostram o Hotel Cabeçudas, de propriedade do sr. José Zwoelfer. Este foi
um dos melhores hotéis do estado na década de 1930 (FIGURA 4), possuía água encanada em
quase todos os quartos, banho quente, uma adega com os melhores vinhos vindos da Europa e
um buffet dito “irrepreensível”, com os mais finos pratos (JORNAL O PHAROL, 1928). A
construção deste hotel se deu por iniciativa da Construtora Catharinense, a qual Immanuel
Currlin fora presidente, assim pode se entender o desejo de Currlin em promover este
estabelecimento através de cartões-postais, mesmo que este logo tenha sido vendido para seu
administrador, José Zwoelfer.
Em seus postais ainda é possível observar que partes dos morros que circundam o
balneário estão desmatados (FIGURAS 2 e 3). Isso ocorreu porque nas décadas de 1920, 1930 e
1940 houve períodos de grave surto de malária naquela localidade. A imprensa quase todos os
verões clamava por uma atitude da municipalidade que pudesse conter os casos da doença. A
solução mais aplicada fora o desmatamento, porém logo se descobriu que este não era
necessário, nem suficiente, era preciso combater o avanço do mosquito vetor da doença.
Assim, se passou a reflorestar Cabeçudas. No ano de 1938 o governo estadual, representado
na época por Nereu Ramos, frequentador daquele balneário, tomou algumas iniciativas de
saneamento daquela praia dirigido pelo departamento de Serviço da Malária (JORNAL DO
POVO, 1938). Uma dessas medidas foi a canalização que um ribeirão que passava ao lado da
propriedade do sr. Bueckmann (ver ribeirão na FIGURA 2).
Nesta análise dos postais de Cabeçudas produzidos por Immanuel Currlin foi possível
atestar que os da década de 1910 se afirmavam como uma propaganda do que aquele
balneário poderia ser, de seu desejo burguês relacionado ao progresso e civilidade
representado por homens de terno nas pedras da praia. Já as imagens das décadas de 1930 e
início de 1940 mostravam o que aquele balneário havia se tornado: ponto de encontro dos
industriais e famílias abastadas do Vale do Itajaí, enfatizando as arquiteturas presentes, as
obras urbanísticas empreendidas e o Hotel Cabeçudas. O desenvolvimento deste estudo
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através de tais imagens permite aos profissionais de várias áreas um entendimento sobre a
formação sócio-espacial do balneário de Cabeçudas.
O balneário registrado por outros fotógrafos
Além de Currlin, o fotógrafo Arno Arthur Alvin Armin Henkel também confeccionava
cartões postais de Cabeçudas. Nascido na Alemanha em 1882 veio para o Brasil no início do
século XX trabalhar como desenhista e linotipista. Aprendeu a fotografar como amador
dedicandos-e também a pintura e cinematografia. Morou em Curitiba e foi responsável pelo
registro da paisagem paranaense e principalmente desta cidade em fotografias. Casou-se em
1917 com Ana Lange, e ensinou-a a fotografar. Quando ele faleceu, em 1964, sua esposa
continuou com seu estúdio (SALTURI, 2013).
Apesar de tamanha importância do trabalho de Henkel não há nenhuma pesquisa ou
inventário de sua obra. O único artigo que iniciou o estudo de alguns exemplares se chama “A
paisagem paranaense fotografada por Armin Henkel” de Luis Afonso Salturi e se baseia na
análise de vinte fotografias que Henkel doou a uma sobrinha, fazendo parte de um acervo
particular, entretanto, todas as demais que se encontram em instituições públicas não foram
analisadas.
Devido a esta falta de estudo sobre a fotografia de Henkel, foi difícil identificar seus
postais de Cabeçudas. Não se sabe como e porque ele foi à Cabeçudas. Seus postais foram
identificados pela marca que deixava “Ah” e o título sempre com a mesma letra “CABEÇUDAS.
Sta Catharina” (FIGURA 5). A marca foi comparada a que aparece em um postal de Curitiba,
reconhecidamente de sua autoria, o que confirmou sua identidade. Assim, em Cabeçudas, da
autoria de Henkel, tem-se 4 postais e mais outro com grandes possibilidades de que faça parte
deste grupo, cujo título confere com os demais, mas não apresenta sua marca. São imagens do
farol de Cabeçudas (FIGURA 5), dos banhistas, arquiteturas e formações rochosas.
FIGURA 5 – Praia de Cabeçudas. 1945. Fotógrafo: Armin Henkel.
Fonte: Acervo do Centro de Documentação e Memória Histórica de Itajaí

Existe outro fotógrafo que assume a marca “AE”, mas não foi possível ter
conhecimento de sua identidade ainda, apesar das pesquisas. Este “AE” possui duas
fotografias em que destaca as edificações de frente para a praia (FIGURA 6). As demais
imagens que se tem de Cabeçudas nas décadas de 1910 até início de 1940 não possuem
identificação de autoria, mas são tão importantes quanto as demais comentadas. Elas
apresentam cenas do trabalho dos pescadores, vistas do balneário, das edificações e banhistas
e assim investigando-as é possível compreender as novas relações sociais estabelecidas
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naquela localidade relacionados a esta situação diferenciada de uso do banho de mar para
lazer.

FIGURA 6 – Praia de Cabeçudas. 1947. Fotógrafo: “AE”.
Fonte: Acervo do Centro de Documentação e Memória Histórica de Itajaí

Uma situação de estranhamento nestas relações sociais apresentada em fotografias é
sobre o uso dos trajes de banho. Algumas fotografias da década de 20 e 30 mostram os
personagens vestidos com maiôs com mangas curtas e até os joelhos para que houvesse pudor
naquela vestimenta, porém, em outras fotografias mocinhas vestiam maiôs com as pernas
aparecendo e os braços e colo totalmente desnudos. Comparando estas fotografias não se
pode estabelecer um padrão do uso do traje de banho. Investigando os hábitos e regras em
uso no período, foram encontradas informações divulgadas pela imprensa e em atas do
governo municipal, que auxiliam a compreensão dos costumes registrados nas fotografias de
banhistas. Há em determinado período um regulamento para uso de trajes de banho (ATA
MUNICIPAL, 1926) que foi empregado após uma reclamação em um dos jornais da cidade pela
falta de pudor de alguns banhistas ao se apresentarem em trajes indecentes transparentes e
curtos (JORNAL O PHAROL, 1926). Além disso, o jornalista Juventino Linhares em uma crônica
conta que em certa ocasião um músico da cidade ao chegar à Cabeçudas, não querendo pagar
pelo uso das cabinas de troca de roupa pois as achava muito caras, trocou-se na praia mesmo
cobrindo-se com parte do camisolão de banho (LINHARES, 1997, p. 244). Assim um
entrecruzamento de imagens e informações obtidas através de entrevistas, jornais, livros e
outras fontes, se constituem em um rico arsenal de informações.
Muitas destas fotografias de autores desconhecidos retratam situações mais intimas
das famílias, imagens estas que não se encontram em postais vendidos para promoção do
balneário, mas guardadas dos olhares estranhos nos álbuns de família. No álbum da senhora
Marlene Bueckmann, neta de Walter Gustav Bueckmann, por exemplo, foi possível encontrar
fotografias de Cabeçudas da década de 30 mostrando o antigo chalé Bueckmann, as
residências vizinhas, os trajes de banhos, etc. As fotografias guardadas com muito carinho por
Heinz Gustav Perau, neto de Paul Herbst são de igual modo valiosas, retratam as cenas mais
antigas que se tem registradas de Cabeçudas. No álbum de Silvia Miranda Pereira, neta de
Olímpio Miranda Junior, estão as fotografias da casa de veraneio do avô, uma das primeiras
em alvenaria de tijolos naquele balneário, onde ela reside. E assim ocorre em tanto outros
álbuns e fotos familiares que se teve oportunidade de ver.
Considerações finais
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Para o trabalho de análise da formação sócio-espacial do balneário de Cabeçudas, a
fotografia permitiu revelar novos aspectos nas leituras e entrevistas realizadas. Ela articula
novos fatos e instiga a investigação de situações anteriormente não previstas. A pesquisa
histórica partindo da fotografia como documento é rica, pois não consiste em utiliza-la como
ilustração de um texto, mas como fonte imagética tão importante quanto as fontes ditas
oficiais.
Os cartões postais de Cabeçudas foram fundamentais para o esclarecimento da
formação sócio-espacial daquele balneário. Ainda quando Immanuel Currlin fez postais com
uma cena posada, como na composição de uma pintura, que não correspondia ao momento
vivido pelo balneário, estava passando uma mensagem do potencial de Cabeçudas: de uma
praia desolada para um balneário de encontro da elite do Vale do Itajaí. Na década de 1930
seus postais assumem outro enfoque, o de revelação do que aquele local havia se tornado,
ressaltando sua infraestrutura e arquiteturas. Outros fotógrafos também registraram
Cabeçudas, como Armin Henkel, cuja temática envolve uma apreciação da natureza e também
das arquiteturas. Além destes postais as fotografias de álbuns de família contribuem para esta
análise, principalmente por apresentarem temáticas não elencadas nos postais como os trajes
de banho, as residências, as festas e almoços. Todas estas fotografias se constituem, portanto
em uma documentação sobre a formação do balneário e a imagem que se queria projetar
sobre ele entre as décadas de 1910 e 1940.
O registro do patrimônio material e imaterial pela fotografia, à medida que se volta
para a análise da formação sócio-espacial de um dos primeiros balneários do estado de Santa
Catarina, torna-se um importante estudo e introduz uma metodologia de pesquisa que
permite sua aplicação para a análise do processo de formação e desenvolvimento de outros
balneários do sul do Brasil.
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MESA 3 - Direito, Políticas Públicas e Justiça na tutela de Bens
Culturais.
Coordenadores (as): Profa. Renata Ovenhausen Albernaz; Profa. Ivana Morales Peres.
A mesa visa arrolar e discutir os principais avanços alcançados no Brasil, em termos de
conquistas legislativas, de processos administrativos e de decisões e ações judiciais, na tutela
dos bens culturais. O enfoque é sobre bens imateriais, no sentido de reforçar a Convenção da
Unesco de 2003, mas abrange questões materiais que possam estar relacionadas aos bens
imateriais. Importantes casos, situações jurídicas, hermenêutica de dispositivos legais poderão
ser apresentados. Além disso, também serão aceitas discussões comparadas com práticas de
outros países, notadamente referentes aos países de fronteiras com o Brasil. Normativas
internacionais também podem ser discutidas.·.
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Política Cultural Comparada entre Brasil e Uruguay
Alan Dutra de Melo159
Paulo Roberto Gomes Santos 160

Resumo
Trata-se de um trabalho em andamento à partir do projeto de pesquisa “Política Cultural
Comparada entre Brasil e Uruguay” e para tal é utilizado referências bibliográficas e encontros
presenciais entre gestores e pesquisadores da área que envolve os temas vinculados a cultura e
sociedade na Fronteira. A primeira etapa do projeto encerra ao final de março de 2014. O projeto está
registrado como atividade de pesquisa junto à Universidade Federal do Pampa no Curso de Bacharelado
em Produção e Política Cultural e possui um acadêmico do curso trabalhando como voluntário. Dentre
os objetivos do projeto está a problematização sobre a importância e a forma que se efetivam as
Políticas Culturais no Brasil e no Uruguay.
Palavras-chave: Políticas Culturais. Patrimônio Cultural. Brasil. Uruguay.

Introdução
O projeto em questão parte da importância que as políticas culturais possuem no
sociedade contemporânea especialmente à partir de ações desenvolvidas através dos Estados
nacionais tendo como foco do estudo à partir da fronteira entre as cidades de Jaguarão no
Brasil que possui aproximadamente 27.000 habitantes e Rio Branco no Uruguay com
população aproximada de 17.000 habitantes. As cidades em questão estão submetidas aos
reflexos dos avanços ocorridos nas últimas décadas que envolvem o reconhecimento da
ampliação da esfera da cultura como política pública e também da ampliação no
reconhecimento dos bens culturais sejam eles materiais ou imateriais pelos países em questão
e neste sentido é possível citar os reconhecimentos da Unesco do Samba de Roda do
Recôncavo Baiano no Brasil e o Tango como patrimônio compartilhado entre o Uruguay e a
Argentina também identificado como patrimônio imaterial da humanidade.
No entanto as cidades em questão estão exatamente no interior dos seus países e
utilizando uma expressão uruguaia poderia talvez melhor dizer “interior profundo do país” e
neste sentido melhor seria dizer então dos países. Interior profundo onde o pesquisador
uruguaio Enrique Mazzei caracteriza o espaço fronteiriço como repleto de diversas
temporalidades que incluem um tempo mais lento permeado por relações de solidariedade e
vizinha caracterizados fortemente pelos laços de solidariedade e por outro lado também com
traços modernos nos seus projetos que buscam a estabilidade e o futuro como é visível na
Ponte Internacional Mauá e ainda um tempo mais veloz que é visto no capital muitas
inominado como o circulante nesta região nas zonas denominadas como de livre comércio ou
free shop.
E nesta dinâmica da fronteira onde existe a presença constante das nacionalidades e
como política cultural especialmente a relacionada com o patrimônio cultural vai estar
indissociada as razões do Estado estes são locais importantes para discutir as políticas
culturais. Em primeiro lugar as políticas culturais visto pelo olhar das nacionalidades chegam a
estas localidades de formas diversas sendo necessário destacar o caráter unitário na divisão

159

Graduado em Direito UFPel, Mestre em Memória Social e Patrimônio Cultural UFPel, Professor
Assistente da Universidade Federal do Pampa – Jaguarão RS, alanmelo@unipampa.edu.br
160
Graduando no Curso de Bacharelado em Produção e Política Cultural, Universidade Federal do Pampa –
Jaguarão RS, paulorgsantos@hotmail.com
294

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

política do Uruguay com forte centralização na capital federal Montevideo enquanto no Brasil
existe autonomia e independência entre os 3 entes da federação, União, Estados, Distrito
Federal e Municípios de acordo com as competências estabelecidas pela constituição federal.
Apesar disto grande parte dos recursos financeiros em nosso país estarem muito centralizados
no governo federal.
Assim este projeto busca compreender as dinâmicas culturais à partir das suas
localidades passando mais tarde para outros padrões de análise e agora procura evidenciar a
movimentação de atores sociais que articulam estas políticas em questão de formas que se
possa evidenciar um panorama nas políticas culturais de ambos os países em questão à partir
destas dinâmicas de atuação na fronteira que possuem como um dos seus fios condutores a
cultura seja ela nacional, regional o local.
Para tal estão sendo estruturados encontros durante o ano de 2013, sendo realizado o
primeiro em setembro e o segundo no mês seguinte e o próximo em novembro deste ano.
Fazem parte do projeto os autores deste estudo que são respectivamente professor e
acadêmico da Unipampa Jaguarão junto ao curso de Bacharelado em Produção e Política
Cultural. E do lado Uruguaio estão os professores da Universidade da República do Uruguay
sociólogos Enrique Mazzei e Mauricio de Souza que compõe o Centro de Estudos sobre a
Fronteira da UDELAR UY.

Metodologia e resultados
O trabalho inicial envolveu pesquisa bibliográfica e contato com os atores sociais que
discutam de forma teórica ou empírica os temas que abarcam as políticas culturais e sociedade
entre Brasil e Uruguay à partir da cidade de Jaguarão na fronteira com o Uruguay.
Além do referencial teórico foram realizadas reuniões de trabalho com pesquisadores
uruguaios da área da sociologia que trabalham no Núcleo de Estudos de Fronteira da
Universidade da República do Uruguay UDELAR, professores Enrique Mazzei e Mauricio de
Souza que estão participando da pesquisa.
E após foi realizado no mês de setembro de 2013 um debate denominado ”Política
Cultural no Uruguay” com gestores Uruguaios na Unipampa conforme convite realizado pelos
pesquisadores uruguaios citados e na ocasião estiveram presentes as coordenadoras dos
Centros MEC (Ministério de Educação e Cultura) Isabel Abelar e Mónica Botti e que atuam na
Capital Melo e a Secretária de Cultura Mireya Brochado de Rio Branco.
Foi realizada uma conversa aberta inclusive ao público de forma que o debate fosse
mais profícuo. Dentre os resultados alcançados está à disponibilidade dos gestores
mencionados para seguirmos em contato de realizando uma nova reunião agora também com
gestores brasileiros a ser realizada em outubro de 2013. Como os atores sociais em questão
incluindo os pesquisadores já tinham contato prévio realizado em outras ocasiões restou em
aberto a possibilidade da pesquisa ganhar o direcionamento como pesquisa ação.
Foi destacado neste encontro a importância simbólica da Carta da Fronteira realizada
no ano de 2010 como um ponto alto entre as discussões envolvendo a discussão das políticas
culturais na fronteira. Segue carta da Fronteira:
CARTA DA FRONTEIRA
OS PREFEITOS, INTENDENTES, ALCALDES E ATORES SOCIAIS DOS MUNICÍPIOS E
DEPARTAMENTOS DA FRONTEIRA DO BRASIL E URUGUAI, REUNIDOS EM SANTANA DO
LIVRAMENTO, NO DIA 12 DE JULHO DE 2010, DADA A NECESSIDADE DE PROMOVER A
INTEGRAÇÃO CULTURAL ENTRE AMBOS PAÍSES, SOBRETUDO NA FAIXA DE FRONTEIRA,
CONSIDERANDO:
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1. A HISTÓRICA CONVIVÊNCIA ENTRE AMBOS OS POVOS DA FRONTEIRA BRASILURUGUAI;
2. QUE ESTA HISTÓRICA RELAÇÃO PRODUZIU UM PATRIMÔNIO CULTURAL COM
IDENTIDADE PRÓPRIA;
3. QUE OS PONTOS DE FRONTEIRA CONSTITUEM UM CORREDOR CULTURAL NO
TERRITÓRIO DO BIOMA PAMPA, COM SUAS SINGULARIDADES E DIVERSIDADE AMBIENTAL E
CULTURAL;
4. QUE É IMPORTANTE E URGENTE FORTALECER AS AÇÕES CULTURAIS DAS
COMUNIDADES DA FRONTEIRA, BEM COMO AMPLIAR E DEMOCRATIZAR O ACESSO AOS
SERVIÇOS E BENS MATERIAIS E IMATERIAIS, ÀS POLÍTICAS E AÇÕES CULTURAIS, E FORTALECER
A ECONOMIA DA CULTURA, AS CAPACIDADES E OS SABERES LOCAIS;
5. QUE O PARLAMENTO DO MERCOSUL APROVOU OS PONTOS DE CULTURA COMO
IMPORTANTE REFERENCIA CONCEITUAL PARA MULTIPLICAÇÃO NO ÂMBITO DO MERCOSUL;
6. QUE O BRASIL ASSUMIU A PRESIDENCIA PRÓ-TEMPORE DO GRUPO DE MINISTROS
DA CULTURA DO MERCOSUL;
7. QUE A INTEGRAÇÃO DO BLOCO REGIONAL TEM A INTEGRAÇÃO CULTURAL COMO
CENTRAL PARA O FORTALECIMENTO DOS PROJETOS DE NAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DOS
PAÍSES QUE O INTEGRAM;
RESOLVEM:
1. CONSTITUIR UMA COMISSÃO BINACIONAL INTEGRADA PELOS AGENTES PÚBLICOS E
REPRESENTANTES DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS DA FRONTEIRA, COM O
OBJETIVO DE IMPLEMENTAR E EFETIVAR O PROCESSO DE MOBILIZAÇÃO VISANDO O
PROCESSO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL ENTRE BRASIL E URUGUAI;
2. DELEGAR A ESSA COMISSÃO A MISSÃO DE ARTICULAR AS AÇÕES E GERAR A
CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DE DISCUSSÃO PARA A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS
CULTURAIS PARA A ZONA DE FRONTEIRA;
3. PROPOR AOS GOVERNOS FEDERAL BRASILEIRO E NACIONAL URUGUAIO
RECONHECER ESTA COMISSÃO COMO O ESPAÇO DE INTERLOCUÇÃO LEGÍTIMO DAS TOMADAS
DE DECISÃO DAS POLÍTICAS CULTURAIS PARA A FRONTEIRA;
4.PROPOR AOS GOVERNOS FEDERAL BRASILEIRO E NACIONAL URUGUAIO,
COMPROMETER OS MINISTÉRIOS E ÓRGÃOS CULTURAIS COMPETENTES, COM OS PROPÓSITOS
LISTADOS NESTE DOCUMENTO, MEDIANTE A FIRMATURA DE UM ACORDO OU PROTOCOLO DE
COOPERAÇÃO CULTURAL;
5 – IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS BINACIONAIS DE ARTE QUE PRIORIZEM A INCLUSÃO
SOCIAL ;
6 – FÓRUM PERMANENTE COMO INDICADOR DE DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DE CULTURA A SEREM ADOTADAS POR BRASIL E URUGUAI EM RELAÇÃO ÀS CIDADES DE
FRONTEIRA;
7 – FLEXIBILIZAÇÃO DE TRÂMITES BUROCRÁTICOS COMO FACILITADORES DE
INTERCÂMBIO CULTURAL, BEM COMO A INTEGRAÇÃO DE UM MODO GERAL, A EXEMPLO DE
INICIATIVAS NA ÁREA DE SAÚDE;
8 – PRIORIDADE NA LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CUJA FINALIDADE SEJA
A VALORIZAÇÃO DA CULTURA REGIONAL FRONTEIRIÇA E DO BIOMA PAMPA VALORIZAÇÃO DO
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PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL ATRAVÉS DE POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO E AÇÕES
DE RESTAURO, CONSERVAÇÃO E REGISTRO;
9 - VIABILIZAÇÃO DE PROGRAMAS QUE GARANTAM SUPORTE E RECURSOS PARA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS VOLTADOS AO COTIDIANO DOS POVOS FRONTEIRIÇOS,
COM ÊNFASE NO DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO TURÍSTICA, ESPECIALMENTE NOS
SEGUINTES ASPECTOS: CRIAÇÃO DE COMISSÕES DE FRONTEIRA PARA GARANTIR A
DESBUROCRATIZAÇÃO A FIM DE PERMITIR O FORTALECIMENTO E INTERCÂMBIO DA
DIVERSIDADE CULTURAL;
10 - OPORTUNIZAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL PELO ESTABELECIMENTO DE
ACORDOS BINACIONAIS PARA O FOMENTO À FORMAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL ATRAVÉS DO
INTERCÂMBIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS JÁ ADOTADAS PELOS DOIS PAÍSES A EXEMPLO DE:
PONTOS DE CULTURA, USINAS E FÁBRICAS CULTURAIS, ESCOLAS BINACIONAIS DE ARTE; FEIRAS
DO LIVRO BINACIONAIS; ESCOLAS BINACIONAIS DE ENSINO ELEMENTAR E MÉDIO;
11 - CRIAÇÃO DE MECANISMOS QUE VISEM À DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DOS
BENEFÍCIOS E PROGRAMAS CULTURAIS COM ATENÇÃO ESPECIAL PARA AS CIDADES DE BAIXA
DENSIDADE POPULACIONAL.
Fonte: http://brfatima.blogspot.com.br/p/carta-da-fronteira.html acesso em 20/10/2013.
Cabe esclarecer que a Carta da Fronteira foi entregue para os presidentes Luis Inácio
Lula da Silva e José Alberto Mujica Cardano em um encontro realizado pelos mesmos nas
cidades de Santana do Livramento e Rivera quando trataram de temas diversos com lideranças
da região e dentre os temas em questão cabe mencionar estas reivindicações relacionada a
realização das políticas culturais ou melhor dizendo no sentido exposto por Marilena Chaui
quando denomina a expressão cidadania cultural como condição para a realização dos direitos
culturais para grande parte da sociedade que tradicionalmente no Brasil esteve à parte dos
processos decisórios.
FIGURA 1 – Reunião realizada em setembro de 2013 na Unipampa – Jaguarão RS
Fonte: Acervo do Projeto
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No encontro seguinte em outubro de 2013 foram convidados gestores brasileiros e
uruguaios para que pudessem relatar boas práticas na área da gestão cultural e assim da parte
brasileira Andréa Gama representou a Secretaria de Cultura e Turismo da cidade de Jaguarão
destacando ações realizadas na área da cultura que envolvem aspectos materiais e imateriais
dos bens culturais da cidade bem como os usos dos bens em questão.
Assim foi explanada questões envolvendo o carnaval da cidade como expressão de
grande vigor bem como de projetos como o de dar novos usos as Ruínas da Enfermaria Militar
que será transformada em Centro de Interpretação do Pampa, ou seja, um equipamento
cultural que vai ser um ponto de reflexão sobre a cultura que envolve o gado, o homem, as
plantações que caracterizam esta paisagem cultural singular que representa uma pequena
fração do território brasileiro e por outro lado a maior parte do território uruguaio. E neste
sentido cabe citar ainda o pampa ou melhor dizendo La Pampa na Argentina. Também foi
citada a restauração do Mercado Público e os tombamentos realizados pelo IPHAN na cidade
envolvendo o centro histórico e a Ponte Internacional Mauá como uma forma de tombamento
binacional que pode ser considerado como primeiro patrimônio cultural do Mercosul. Também
foi citado o tombamento estadual do Clube Negro da Cidade denominado como Clube 24 de
agosto e por fim a importância de artistas como o escritor brasileiro Aldyr Garcia Schlee e o
artista plástico uruguaio Claudio Silveira Silva que produziu uma escultura na cidade de
Jaguarão denominada como Trono do Sol.
FIGURA 2 – 2ª Reunião realizada em outubro de 2013 na Unipampa – Apresentação Andréa
Gama Secretaria de Cultura e Turismo de Jaguarão
Fonte: Acervo do Projeto
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Após a gestora do Centro MEC, vinculado ao Ministério da Educação e Cultura do
Uruguay realizou a apresentação do seu trabalho desenvolvido em Rio branco apontando
aspectos vinculados a dentre outras áreas como a literatura com a realização de eventos como
o “Chá Literário” onde temas escolhidos previamente são discutidos entre os participantes
tendo como motivador a literatura e neste sentido foi destacadas as últimas edições que
trataram respectivamente dos seguintes temas: gênero e após o portunhol ou seja a mistura
na língua na fronteira que é denominada em alguns estudos como uma variante que outrora
foi tratada como desvio e que hoje é entendida como expressão cultural. Outro item
destacado no trabalho deste Centro MEC são as oficinas realizadas para públicos de diversas
idades buscando propiciar um espaço para o contato como computadores estimulando a
alfabetização digital. Ainda neste caminho também foi citada a produção audiovisual realizada
por estudantes que participam das atividades dos Centros MEC. E por fim destacou Sandra que
recentemente foi realizada uma publicação digital com o produção poética do Chá Literário.
Ainda foi relatado que no Uruguay cada Centro MEC define a sua programação.

FIGURA 3 – 2ª Reunião realizada em outubro de 2013 na Unipampa – Jaguarão RS
Apresentação de Sandra Rodriguez- Centro MEC Uruguay – Rio Branco – Departamento de Cerro
Largo.
Fonte: Acervo do Projeto
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FIGURA 4 – 2ª Reunião realizada em outubro de 2013 na Unipampa – Jaguarão RS
Apresentação de Sandra Rodriguez da publicação realizada. Disponível em
http://centromecriobranco.blogspot.com.br/.
Fonte da Imagem : http://centromecriobranco.blogspot.com.br/ acesso em 20/10/2013

A próxima reunião deve ocorrer no mês de novembro também na Unipampa e
vai contar novamente com palestrantes para facilitar o diálogo e a percepção dos presentes
sobre o andamento e as temáticas que conformam as políticas culturais das distintas
nacionalidades mencionadas de forma que à partir deste trabalho prospectivo se possa
apontar caminhos para melhor compreender os meandros que envolvem as políticas culturais
entre o Brasil e o Uruguay.
Conclusões
O objetivo inicial do trabalho que envolve no plano empírico a mobilização de atores
sociais foi alcançado incluindo pesquisadores uruguaios e gestores e no plano brasileiro não foi
diferente tendo em visa a participação da secretaria de cultura e turismo de Jaguarão.
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A análise preliminar do trabalho aponta para convergências de interesses e também
de problemas que caracterizam as políticas culturais em ambos os países embora existam
particularidades que serão mais bem detalhadas na continuidade do estudo em questão.
De modo geral já é possível identificar os desafios que estão vinculados à tradição de
continuidades e descontinuidades nas políticas culturais como bem aponta Antonio Rubim.
Não restam dúvidas que em democracias como são as dos Brasil e do Uruguay os sistemas
eleitorais bem como a divisão entre os entes administrativos influencia as políticas culturais.
Outro ponto citado especialmente pelos pesquisadores deste trabalho e dos
professores uruguaios leva a um ponto anterior onde a maioria do grupo que está participando
das atividades formou vínculos que foi em movimento denominado entre 2009 e 2010 como
“Fronteiras Culturais” e que produziu dentre outros documentos a Carta da Fronteira mas que
logo após tendo em vista as mudanças administrativas e políticas de ambos os lados causou
um esvaziamento deste grupo.
Por fim cabe destacar que até o momento existe considerável disponibilidade entre os
participantes para compartilharem suas experiências e quiçá possa também surgir fios tecidos
entre os participantes em direção à expressão de Teixeira Coelho quando aponta que “a
cultura é sempre uma longa conversa”.
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As interferências das transformações legislativas no Patrimônio
Cultural
Ivana Morales Peres dos Santos161
Renata Ovenhausen Albernaz162
Resumo
O presente trabalho pretende demonstrar que as mudanças legislativas, embora necessitem
ocorrer de tempos em tempos, em razão das transformações sociais, nem sempre geram um saldo
positivo para a preservação patrimonial, uma vez que as influências dos que governam, muitas vezes,
colocam em risco a preservação de um bem em prol de interesses particulares. Uma abordagem sobre
as modificações e evoluções das legislações existentes no Brasil acerca da proteção do patrimônio
cultural poderá demonstrar onde se encontram as lacunas existentes e as falhas do Poder Legislativo e
do Judiciário. Aqui se pretende fazer uma breve demonstração da evolução dessas legislações,
especificamente as relacionadas aos instrumentos de proteção tombamento e inventário, a fim de que
se compreenda no que influenciaram essas transformações para o patrimônio cultural das cidades.
Palavras-chave: Direito. Legislações. Patrimônio Cultural. Transformações.

As legislações acerca do patrimônio cultural e suas transformações
O princípio da função social da propriedade, enquanto princípio constitucional, surgiu
no ordenamento jurídico, pela primeira vez, na Constituição Federal de 1934, e vinculado,
expressamente, com a proteção dos bens de valor cultural, histórico, artístico e natural. Em
1937, o Decreto Lei 25/37 regulamentou este princípio da função social da propriedade, no
que se refere aos bens culturais, afirmando o dever de preservar tais bens como sendo do
proprietário e do Estado. Em 1972, a Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial,
Cultural e Natural, da UNESCO protegia as obras de arte, monumentos, conjuntos
arquitetônicos históricos, bens de expressividade artística ou grandiosidade religiosa,
governamental ou associada às elites econômicas e sociais.
Assim, a proteção, como denunciam, Domiguez e Funari (2009, p. 40-41), seguindo,
entre outros, autores como Octávio Ianni (1988), Eunice Durham (1984) e Eric Wolf (1982),
ainda concebia a cultura nacional como associada à vida das elites econômicas, políticas e
religiosas, deixando o resto das expressões de vida (a do povo em geral) em exclusão, e
consequente esquecimento. Pelegrini (2009, pp. 101-103) identifica duas vertentes que se
debatem na definição do patrimônio cultural: uma que aborda as relações dos bens culturais e
das memórias nacionais, que se apresentam nos bens materiais como monumentos, conjuntos
arquitetônicos e obras de arte consideradas obras primas, e que se apresentam como
interesses de determinados segmentos sociais, e outra vertente que se dedica às histórias e às
memórias dos segmentos menos favorecidos expressos em tradições orais e nas produções
populares, ou seja, na versão imaterial do patrimônio cultural, até recentemente deixada de
lado.
A Constituição Federal Brasileira de 1988 se inseriu nesta querela, e parece, começou
uma tentativa de quebrar, um pouco, este paradigma então vigente da monumentalidade,
passando a defender, mais, notadamente no art. 216, a tutela de todos os bens referentes à
161
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identidade dos diversos grupos que compõe a cultura brasileira, sejam eles monumentais ou
cotidianos, de setores privilegiados ou desfavorecidos, naturais ou artificiais, puros ou
miscigenados, passando dessa forma a existência de uma proteção mais geral do patrimônio
cultural.
Pode-se afirmar, seguindo Marés (citado por Miranda, 2006, p. 9), que tal Constituição
trouxe, sim, avanços conceituais e institucionais, no sentido de que: 1. Consolidou o termo
“patrimônio cultural” que, mesmo de uso internacional e até oficial, não constava expresso em
texto legal; 2. Criou formas de proteção, como o inventário, o registro e a vigilância; 3.
Possibilitou outras ações ao poder público além do tombamento e da desapropriação; 4.
Declarou tombados bens relevantes para o patrimônio cultural brasileiro, incluindo
documentos e sítios dos antigos quilombos. Ainda, segundo Miranda (2006), a nova ordem
jurídica instituída pela Constituição de 1988 não só ampliou a noção de meio ambiente –
incluindo nele os bens naturais, culturais, artificiais, arqueológicos, históricos, paleontológicos,
paisagísticos, o que gerou como efeito a extensão dos mecanismos de proteção dos bens
ambientais também a essas outras categorias de bens – como também constituiu um novo
regime jurídico para tais bens culturais, notadamente quando reconhecidos e individualizados
formalmente pelo poder público, como bens de interesse público, com circulação e uso
controlados e tutelados em sua materialidade e em sua simbologia. Essa identificação dos
bens culturais que garanta sua inclusão em um regime jurídico diferenciado também se
ampliou sobremaneira, continua o autor, podendo se dar por ações de natureza administrativa
(em atos como o inventário, o tombamento, a desapropriação, o registro, no caso dos bens
culturais imateriais, a vigilância, a gestão documental e políticas de educação patrimonial), de
natureza legal (lei de zoneamento urbano, tombamento legislativo proteção legal dos sítios
arqueológicos – Lei 3.924/61, incentivos fiscais, etc.) ou por meios judiciais (em ações como a
ação civil pública, e sua ação civil pública declaratória de valor cultural, o mandado de
segurança e a ação popular).
Embora esse avanço conceitual tenha sido de notável importância para a proteção do
patrimônio cultural, até os dias atuais, os meios mais usados na busca dessa proteção no
Brasil, continua sendo o tombamento e o inventário, para bens materiais.
Quanto ao tombamento cabe salientar que este pode ser de iniciativa de qualquer
cidadão, associação, entidade representativa ou autoridade, é um ato administrativo que
declara um bem como de valor cultural e constitui, para ele, um novo regime jurídico; depois
do devido processo, ele implica no registro de um bem (móvel ou imóvel) no respectivo Livro
do Tombo (que, no âmbito federal se dividem em seis livros: Livro do Tombo
Arqueológico/Etnográfico/Paisagístico, Livro do Tombo Histórico, Livro do Tombo das Belas
Artes, Livro do Tombo das Artes Aplicadas), alterando seu regime jurídico, de um bem
meramente privado, para um bem cultural de interesse público; em tal processo constam
documentos e estudos técnicos que atestam a relevância do bem, para fins de conservação, e
chama-se o proprietário para contestar ou aquiescer ao tombamento.
Nesta mudança de regime, atesta Miranda (2006, p. 123), o bem continua na
propriedade do particular (salvo se desapropriado), mas se impõe a ele obrigações de reparar
e manter o bem, o dever de respeitar o direito de preferência, na alienação, ao poder público,
o dever de suportar a fiscalização e as restrições de uso, gozo, alteração e disposição do bem e
o direito de indenização, se as restrições impostas inviabilizarem qualquer uso econômico do
bem; além disso, o ato pode impor obrigações aos proprietários dos bens vizinhos (restrições
de construir que possam prejudicar o bem; restrições de propaganda, etc.) e à população em
geral; e, ainda, o poder público tem o dever de fiscalizar, de aplicar penalidades aos
lesionadores do bem, além de arcar com obras de conservação, quando o proprietário não
puder fazê-las (sob pena do proprietário ter direito a exigir o cancelamento do tombamento),
ou dever de desapropriar o bem, se assim julgar conveniente. (efeitos dispostos no Decreto Lei
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25/37, Capítulo III, além de deduzidos do princípio da função social da propriedade inscrito nos
art. 216, § 1º da CF, e art. 1228 § 1º do Código Civil de 2002).
Apesar da predominância desse instrumento de preservação – o tombamento, outras
medidas, que também têm começado a ser usadas com preocupação de preservação do
patrimônio cultural, merecem menção, tais como: inventário, leis de ordenamento urbano
dos Municípios (Plano Diretor, Leis de Uso e Aplicação do Solo – Definição do Perímetro
Urbano, Plano de Circulação Viária, Código de Obras e Edificações, Código de Posturas, Leis de
Diretrizes especiais para certas áreas), por exemplo, principalmente após o regramento geral
federal do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/03), também têm ordenando as ações e construções
urbanas primando, como manda o Estatuto da Cidade (art. 2º, XII). Cidades brasileiras,
notadamente as que são referências no percurso do turismo cultural, têm se valido desse
instrumento para a preservação, não só de imóveis específicos, mas de toda uma zona
cultural, com suas peculiaridades construídas e de entorno, circulação e materiais.
Essas leis de ordenamento urbano, embora existam novos Programas, Políticas e
Instituições, ainda apresentam um saldo positivo de eficácia perante conflitos decorrentes da
busca pela preservação do patrimônio cultural.
Mesmo diante de algumas interferências negativas nas legislações que acabam sendo
criadas, objetivando atender interesses particulares, ainda temos casos como o Sistema
Nacional de Cultura, obra política bem recente, que foi instituído no ordenamento jurídico
brasileiro pela emenda Constitucional 71/12, em novembro de 2012, com o intuito de
estender, uniformizar, ampliar responsabilidades e otimizar meios de ação na tutela dos bens
culturais e que tem demonstrado resultados positivos no que tange `proteção do patrimônio
cultural.
Apesar de ainda não regulamentado em lei específica, tal Sistema Nacional de Cultura,
de modo similar a outros sistemas nacionais e únicos (como os Sistemas Único de Saúde e o
Único de Assistência Social) já existentes no Brasil, tenderá, como o fez com esses outros
sistemas, a uma melhor organização institucional-política da administração e da tutela dos
bens culturais, uma maior responsabilização pública nesta área (minimizando a
discricionariedade administrativa), uma dotação orçamentária específica e mais expressiva e a
consolidação de métodos e critérios de avaliação de resultados.
Entre as instituições que surgiram há vários anos e com grande repercussão positiva
para a proteção dos bens culturais temo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN), existente desde 1937, hoje uma autarquia federal vinculada ao Ministério da
Cultura, constituída pela Lei nº 8.113, de 12 de dezembro de 1990, e pelo Decreto nº 99.492,
de 3 de setembro de 1990, com base na Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, e Dec.
6.844/2009, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, circunscrição administrativa em todo
o território nacional, que tem como missão “promover e coordenar o processo de preservação
do patrimônio cultural brasileiro visando fortalecer identidades, garantir o direito à memória e
contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do País”, e que tem por finalidade,
“preservar, proteger, fiscalizar, promover, estudar e pesquisar o patrimônio cultural brasileiro,
na acepção do art. 216 da Constituição Federal”.163 O IPHAN é descentralizado em várias
superintendências distribuídas nas unidades federativas como competências e finalidades
similares em seu espaço de circunscrição.
O patrimônio cultural também é tutelado na Lei Penal do Brasil. Já em 1940, data da
promulgação do ainda vigente Código Penal Brasileiro (CPB), havia a previsão de dispositivos
expressos (arts. 165 e 166 do CPB) prevendo penas em ações de dano a bens de valor artístico,
163

De acordo com o que dispõe a PORTARIA Nº 92, DE 5 DE JULHO DE 2012, do IPHAN.
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arqueológico ou histórico. Atualizando esses tipos, a Lei 9605/98, ou a lei dos crimes
ambientais, além de proteger o patrimônio natural, também reiterou, agravou as penas (de
seis meses a um ano, no CPB, para de um ano a três anos, na Lei 9605/98) e ampliou o
espectro de Proteção dos bens culturais, incluindo no seu tipo de ilícito a lesão a qualquer bem
protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, e ainda arquivos, registros, museus,
bibliotecas, pinacotecas, instalações científicas ou similares (art. 62, Lei 9605/98).
Dessa forma, percebe-se que muitas dessas legislações que regulam a proteção dos
bens culturais, principalmente no que tange ao tombamento, estão disponíveis desde muitos
anos e sua aplicação ainda vem gerando resultados eficazes e positivos para a preservação do
patrimônio cultural, motivo pelo qual se faz necessária a presença de muita cautela e
discussões antes de se alterar uma legislação que, por muitos anos, já demonstrou alcançar a
tão desejada proteção, mesmo que ela nem sempre tenha sido plenamente eficaz.
Devemos, antes de pretender que ocorra a promulgação de novas leis e a criação de
outras políticas de proteção do patrimônio cultural brasileiro, aproveitar e interpretar
adequadamente o que já existe, de forma que os interesses particulares não se sobressaiam
sobre os interesse sociais.

Casos ocorridos no Município de Pelotas/RS
Um caso que merece destaque foi em relação a um chafariz localizado na Praça
Cipriano Barcelos, na cidade de Pelotas/RS, que foi trazido da França por volta do ano de 1873
e pela antiga Companhia Hidráulica Pelotense e que se constitui em um monumento de
inestimável valor histórico, cultural e arquitetônico para a comunidade Pelotense. O "Chafariz
dos Cupidos", que ainda permanece no local foi inaugurado em 9 de abril de 1875. Importado
da França, fora montado por Durenne-Sonnevoire em 1874, e adquirido pela Cia. Hidráulica
Pelotense no ano seguinte, para o abastecimento de água potável à população.
Primeiramente, foi noticiado pela imprensa local que o Prefeito Municipal pretendia
removê-lo para a praia do Laranjal.Para que tal ato não se concretizasse, o Ministério Público
ingressou, em 19 de dezembro de 1995, com uma ação cautelar com pedido liminar, em
virtude do risco de que fosse alterado e irremediavelmente comprometido o bem de valor
histórico e cultural, com o seu assentamento definitivo em outro local, gerando gastos
desnecessários; em virtude do risco de que fosse perpetrado grave dano à Praça Cypriano
Barcellos. Essa medida foi concedida pelo juiz assegurando, dessa forma a permanência do
Chafariz no mesmo local.
Em maio de 1996, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública objetivando a
condenação do Município de Pelotas/RS ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na
recuperação e/ou restauração do chafariz, tendo em vista que tal bem faz parte do patrimônio
histórico e cultural da cidade, tendo sido construído em Paris e se destinava ao abastecimento
de água potável para a população que não dispunha dos serviços de água encanada,
encontrando-se, apesar disso, em total estado de abandono, necessitando de reparos urgentes
e manutenção constante.
Não houve contestação do Município de Pelotas, motivo pelo qual foi lançada a
sentença de procedência para condenar o Município de Pelotas a fazer as reparações
necessárias no chafariz localizado na Praça Cypriano de Barcellos, onde permanece até hoje.
Não houve recurso em relação à decisão de 1º grau, tendo os autos subido em reexame
necessário, tendo sido confirmada a decisão.
Esta ação é um exemplo de caso em que tivemos resultado positivo utilizando-se de
um instrumento judicial para que se chegasse ao fim objetivado, o que não pode ser
considerado regra, pois, embora as ações judiciais tenham grande força para se alcançar a
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preservação do patrimônio cultural, elas também podem ser muito demoradas e as decisões
nem sempre satisfazem aos que almejam a proteção dos bens culturais.
Também cabe referir o ocorrido em relação ao antigo prédio da Brahma, localizado no
bairro do porto em Pelotas, bem este inventariado. Com o intuito de obter a restauração do
prédio, o Ministério Público também ajuizou ação civil pública contra a Companhia Brasileira
de Bebidas e contra Lígia Maria Silveira Rosa Rheingantz, objetivando a condenação dos réus
ao cumprimento da obrigação de não fazer, consistente na abstenção de execução de
alteração, reforma ou demolição, ainda que parcial, que descaracterizasse o imóvel, bem como
pediu a condenação ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na execução das
restaurações, reparos e demais obras necessárias à manutenção e conservação do referido
bem.
Durante o trâmite da ação, Lígia Rheingantz abriu mão da aquisição do imóvel, que
havia sido objeto de contrato de promessa de compra e venda e a Brahma retomou e, ao
mesmo tempo, doou o bem para o Município de Pelotas, tendo este dado como quitação por
eventuais dívidas, assume este último a obrigação de fazer uma reciclagem- PAR revitalização,
pois que cederia o bem para a Caixa Federal. Ocorre que os engenheiros da Caixa, ao
realizarem vistoria no imóvel, não aprovaram o prédio e a Caixa não teve mais interesse em
seguir adiante com o projeto. Neste ínterim, César Borges, à época, reitor da Universidade
Federal de Pelotas, manifestou interesse no prédio oferecendo em troca o prédio da rede
ferroviária, tendo se efetivada a permuta. A partir daí, o Ministério Público Estadual não teve
mais legitimidade para dar seguimento à ação, tendo esta sido extinta e passando a ser do
Ministério Público Federal a legitimidade para seguir atuando no caso. Sabe-se que,
atualmente, existe um projeto da Universidade Federal de Pelotas para tornar o prédio um
Complexo Científico e Cultural.
Por fim, cabe mencionar o caso do prédio localizado na Rua Gonçalves Chaves, nº 702,
Pelotas, “Casarão dos Mendonça”, em que o Ministério Público, mais uma vez, ajuizou uma
ação civil pública a fim de obter o tombamento do imóvel pela Municipalidade, tendo em vista
seu valor histórico, arquitetônico, cultural e artístico, objetivando sua preservação.
Embora a proprietária não tenha contestado, demonstrando concordância com o
tombamento, a ação foi julgada improcedente, por entender o Judiciário que, mesmo
reconhecendo o valor histórico, cultural e arquitetônico, o imóvel se encontrava em precárias
condições, já que apenas a fachada estava intacta, e, assim, temeroso seria considerar-se a
hipótese de tombamento sem se cogitar da obrigatoriedade do município na restauração e
conservação do patrimônio, bem como indenizar seus proprietários, acaso fossem destituídos
da utilização plena do imóvel. Dessa forma, no caso acima referido teve-se uma decisão
judicial não favorável à preservação do prédio.
Assim, pretendeu-se, através da breve análise de alguns casos práticos ocorridos no
Município de Pelotas, demonstrar a relevância das ações judiciais e legislações que tratam do
patrimônio cultural, ratificando a importante atuação do Poder Judiciário e do Ministério
Público em busca da preservação do patrimônio cultural, embora ainda sejam questões que
merecem muita atenção e discussão para que se chegue, realmente, a um resultado positivo
de forma plena.
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Conclusões
Considerando o estudo realizado mediante a análise de algumas legislações existentes
no Brasil acerca da proteção do patrimônio cultural percebe-se que alterações e revogações
destas, muitas vezes, podem ocasionar benefícios ou prejuízos para a proteção jurídica do
patrimônio histórico, pois, algumas modificações tendem a prejudicar o patrimônio visando
favorecer outros interesses.
Dessa forma, essas modificações devem ser elaboradas com muita parcimônia, pois,
um exemplo muito conhecido que nos faz refletir é o Decreto de 1937, que versa sobre o
tombamento e que até hoje conseguimos obter benefícios através das determinações ali
constantes.
O exame do caso concreto do chafariz localizado na Praça Cipriano Barcelos, na cidade
de Pelotas/RS serviu como forte constatação da importância das legislações e dos
instrumentos judiciais, pois foi através de uma ação civil pública que o Ministério Público
logrou êxito na permanência do chafariz no local de origem, a fim de que não sofresses riscos,
assim como foi assegurada sua preservação dos prédios.
Os objetivos alcançados nesse estudo também foram obtidos a partir de uma breve
análise acerca da legislação existente sobre o tombamento e inventário e suas modificações.
Percebeu-se que embora modificações legislativas sejam necessárias, nem sempre elas são
positivas, pois os legisladores colocam em jogo seus interesses particulares, podendo
influenciar negativamente na preservação de bens culturais.
Diante disso, é oportuno registrar que, embora existam muitas discussões sobre a
necessidade de alterações nas legislações acerca do patrimônio cultural, necessário refletir
que, na atualidade, muitos outros interesses, especialmente os econômicos, estão envolvidos
nessas questões, motivo pelo qual, legislações antigas e que ainda geram resultados positivos
para a proteção dos bens culturais, devem ser mantidas no ordenamento jurídico, de forma
que não sofram alterações desnecessárias e que poderão deixar em risco nosso patrimônio.
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El Plan de Gestión del Barrio Histórico de Colonia del Sacramento. Un

análisis crítico
Laura Ibarlucea Dallona164
Sidney Gonçalves Vieira165

Resumen
El artículo describe y analiza el Plan de Gestión para el Barrio Histórico de Colonia del
Sacramento, un documento elaborado por el gobierno uruguayo que define los mecanismos de gestión
sustentable del área y busca resolver un conjunto de problemas detectados por la UNESCO en el sitio en
los años posteriores a su incorporación en la Lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. El artículo
intenta describir las principales orientaciones del Plan de Gestión y analizar críticamente los principios
fundamentales que lo rigen, a la luz a un cierto referencial teórico enunciado someramente, se entiende
que tal abordaje puede servir para identificar sus fortalezas y debilidades así como sugerir algunos de
sus efectos. En líneas generales se busca responder a la incógnita de si ha sido adecuado como método
de resolución de los principales problemas que afectaban y afectan al sitio, en la hipótesis de que no los
resuelve en su totalidad. Paralelamente permite proponer una reflexión acerca de qué significado tiene
el proceso concreto del sitio, en particular en la resolución de la gestión planificada y convergente, en el
desarrollo general de la noción de patrimonio cultural en el Uruguay.
Palabras clave: Patrimonio cultural. Colonia del Sacramento. Plan de Gestión. Unesco.

Introducción: el asunto, el lugar y el contexto
Este artículo intenta abordar un análisis crítico del Plan de Gestión del Barrio Histórico
de Colonia del Sacramento (en adelante PG), un documento elaborado por el gobierno
uruguayo y demás responsables de la gestión de este sitio del Patrimonio mundial de la
Humanidad y aprobado por el Consejo del Patrimonio Mundial (en adelante CPM) en
diciembre de 2012. Para realizar ese análisis se ha buscado identificar algunos conceptos
teóricos que pueden operar como guía para la interpretación. Asimismo, se hará una
presentación general del PG y su contexto de formulación, así como de las singularidades del
sitio. Este artículo puede ser considerado un aporte para la reflexión en torno a las propuestas
concretas de gestión de sitios patrimoniales y las relaciones de la gestión pública con los
organismos internacionales vinculados al tema del patrimonio al menos para el caso uruguayo.

El análisis propuesto articula elementos de diversas disciplinas teóricas y un
conjunto amplio de autores, que han permitido definir un grupo de conceptos de
análisis. A efectos de hacer más simple la presentación de las distintas líneas de análisis
y los autores seleccionados, se ha optado por hacerlo en forma separada. Sin embargo,
es indispensable considerar que estos asuntos están fuertemente interrelacionados y no
podrán ser comprendidos en forma cabal si no es considerando esa interrelación. Así,
sobre memoria son centrales los aportes de Jöel Candau (2011), Pierre Nora (2008) y
Paul Ricœur (2010). En términos genéricos se considera fundamental el concepto de
metamemoria definido por Candau (2002, 2011) y desde ese lugar se realiza la lectura
164.
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311

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

de Nora y Ricœur. En relación al patrimonio, se ha considerado central intentar
desnaturalizar el término, asimismo, se hace indispensable analizar también de qué
forma el concepto se constituye en su carácter universal cuando es definido por los
organismos internacionales asociados a su gestión (UNESCO, ICOM fundamentalmente).
De este modo, se ha considerado indispensable incorporar los aportes teóricos de
autores como Françoise Choay (2007), Dominique Poulot (2006 y 2008) y Llorenç Prats
(1997 y 1998). En cuanto al turismo cultural, en un intento de definir su singularidad
(en caso de que la tenga), a la vez que en la búsqueda de instrumentos para analizarlo
como fenómeno complejo que conjuga aspectos económico-comerciales con prácticas
culturales explícitas o implícitas, se han considerado interesantes los aportes teóricos de
varios autores tales como: Margarita Barreto (2007a y 2007b), Saskia Cousin (2003),
Prats (2005), Prats & Agustín Santana Talavera (2011) y Santana Talavera (1997).
El Barrio Histórico de Colonia del Sacramento (en adelante BH) forma parte de la lista
del Patrimonio mundial de la Humanidad desde 1995 y es, hasta la fecha, el único bien
patrimonial que Uruguay tiene en esa lista. Por otra parte, el BH fue objeto de intervenciones
cuyo objetivo era la puesta en valor del patrimonio edilicio e histórico, desde la mitad del siglo
pasado. La importancia atribuida al sitio está vinculada que se trata de la ciudad más antigua
del territorio uruguayo.166 Por este motivo y por la singularidad de la historia colonial del
territorio que hoy ocupa Uruguay, caracterizado por el enfrentamiento entre los dos imperios
ibéricos durante la etapa colonial (GOLIN, 2002; REYES ABADIE et al., 1974; WILLIMAN et al.,
1998), el BH reúne varios aspectos particulares: la coexistencia de la urbanización colonial
portuguesa y española, casi única en el continente (GUTIÉRREZ, 2006); también se trata, del
emplazamiento más austral fundado por portugueses en América.
Colonia del Sacramento, capital del departamento de Colonia, es una ciudad portuaria
y, por eso, el punto de ingreso más importante de visitantes a Uruguay, en la medida que se
encuentra a 45 kilómetros de Buenos Aires167 y unos 180 km de Montevideo (Figura 1). Esta
situación, sumada al carácter patrimonial de la ciudad, determina que se haya convertido en
uno de los principales destinos turísticos del país, concretamente, se estima que en 2011
recibió unos 600.000 visitantes.
El conjunto histórico que ha sido integrado a la lista del Patrimonio mundial, abarca el
territorio que conformó la inicial fundación amurallada portuguesa. Actualmente es un área de
unas 33 manzanas -aproximadamente 18 hectáreas- ubicadas en una pequeña península que
se interna en la costa del Río de la Plata (Figura 2).

166.

Si bien Villa Soriano, fue fundada en 1624 por misioneros franciscanos como Santo Domingo de
Soriano, su emplazamiento original fue modificado a comienzos del siglo XVIII.
167.
Considerando Buenos Aires y la conurbación del Gran Buenos Aires, se trata un espacio poblado por
más de 12.000.000 de personas. Cabe tomar en consideración que la población de Colonia no supera los 25.000
habitantes.
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FIGURAS 1 y 2
Ubicación de Colonia del Sacramento en el territorio uruguayo y en relación a la ciudad
de Buenos Aires (Izq.)
Barrio Histórico de Colonia del Sacramento (Der.)

Fuente: Google Maps
Se trata de un entorno natural de alto valor estético y estratégico dada la, ya
mencionada, proximidad con la capital del país y con Buenos Aires. Esta área adquirió, en
épocas recientes, un particular carácter de interés en la construcción del discurso patrimonial
uruguayo. Desde la década de 1960 comenzaron a producirse intervenciones de valorización,
nunca exentas de debate (Ponte, C. et al., 2008: 31 y ss.) que concluyeron, primero con su
protección por ley de 1969 y la posterior declaración como Monumento Histórico Nacional168
por el Poder Ejecutivo en 1976 y, en 1995, con su incorporación a la lista del Patrimonio
Mundial de la UNESCO.
El proceso por el cual el BH accedió a la condición de Patrimonio mundial de la
Humanidad tiene, en efecto, sus primeras etapas en los años iniciales de la década de 1960. En
ese momento comenzó a actuar un grupo de promotores del patrimonio (integrado por varios
arquitectos e historiadores) que buscó destacar el valor singular del sitio. Este grupo se
formalizó políticamente a través de la acción del Estado mediante la creación del Consejo
Ejecutivo Honorario para la Preservación y Reconstrucción de la Colonia del Sacramento (en
adelante CEH) por decreto del Poder Ejecutivo.169 El CEH fue incorporado a la órbita del
Ministerio de Educación y Cultura y, a partir de ese momento, dirigió todas las acciones de
preservación y, fundamentalmente, de reconstrucción emprendidas en el área del BH. En los
años siguientes se desarrollaron varias obras de recuperación y modificación de la imagen
urbana del sitio, entre esas acciones destaca la reconstrucción de un tramo de la muralla y de
la puerta del Campo, así como de algunos espacios públicos. El CEH fue responsable de definir
las formas de actuar sobre el sitio.

168.

Con este nombre se designan todos los bienes incluidos en la lista de bienes

protegidos por el Estado uruguayo a través de la Comisión del Patrimonio Cultural de la
Nación, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, ley nº 14.040.
169.

Decreto nº 618/918 de 1968.
313

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

En 1976, el BH fue designado como Monumento Histórico Nacional. Esa designación
ocurre en forma paralela a la suspensión de actividades del CEH en el contexto de la Dictadura
Cívico-Militar (1973- 1985) y no fue hasta 1989 que el CEH reinició sus actividades, enmarcado
en un nuevo contexto institucional, bajo la órbita de la Comisión del Patrimonio histórico,
artístico y cultural de la Nación (en adelante CPCN), con la función de preservar y reconstruir
todos los Monumentos históricos localizados en el departamento de Colonia y completar las
obras programadas e inconclusas del anterior consejo.
En los años inmediatos, el CEH se encomendó a preparar la presentación del BH al
CPM, elaborando un informe de justificación que presentó el sitio ante el organismo y
desarrolló ampliamente la justificación para la designación. Este esfuerzo permitió avanzar en
el análisis del valor del BH así como en la formulación de un marco general de la acción sobre
él. De todos modos, no se instituyó un criterio protocolizado de intervención, a pesar de lo
cual es visible un conjunto de formulaciones tácitas de intervención. Asimismo, la CPCN
promovió varias acciones de reafirmación del valor patrimonial del sitio, entre las que se
incluye la ampliación del grado de protección del Área de amortiguación terrestre en tanto que
área de investigación arqueológica (2004) y la designación como Monumento histórico de las
islas de San Gabriel y Farrallón en la bahía de Colonia (2005). Simultáneamente, la Intendencia
de Colonia170, responsable de la gestión directa y de garantizar los servicios urbanos, desarrolló
una política que fue en general armónica con las acciones en relación al patrimonio. A pesar de
ello, la coexistencia de varias instancias de administración pública sobre el bien ha sido uno de
los problemas más difíciles de resolver.

El Plan de gestión para el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento, un
instrumento de trabajo
Antecedentes y proceso de elaboración
Como todo bien inscripto en la lista del Patrimonio mundial de la Humanidad, el BH es
monitoreado permanentemente por el CPM que vigila las acciones y políticas desarrolladas
por los gobiernos nacionales en relación a los sitios patrimoniales. El PG es la respuesta del
Uruguay a las solicitudes y recomendaciones del CPM y fue aprobado por la 36ª reunión del
CPM en San Petersburgo (Rusia), debiendo ser presentado en febrero de 2014 un informe
actualizado sobre el grado de aplicación del PG. Es el resultado del trabajo de un conjunto de
actores que, fundamentalmente a partir de 2008, mancomunaron esfuerzos para elaborar una
estrategia que permitiera solventar una serie de problemas de la administración del sitio,
derivados de la dificultad de definir órbitas de acción y la ausencia de lineamientos claros para
el desarrollo de ellas. De hecho ese conjunto de problemas y dificultades pusieron en
evidencia la necesidad de desarrollar una herramienta que permitiera definir políticas de
gestión del BH y, concretamente, evitar los riesgos de una exclusión de la lista del Patrimonio
mundial de la Humanidad, circunstancia que estuvo próxima de ocurrir en torno a los años
2006 y 2008.
La dificultad de definir las áreas de gestión administrativa del sitio que provocó una
crisis de gobernanza que tuvo su momento más crítico en esos años. Como emergente de esa
situación, el proyecto para la instalación de un hotel en la zona Norte del BH sobre la bahía y la
170.

En Uruguay el gobierno departamental está a cargo de la Intendencia de cada departamento, este
organismo (tripartito) tiene un grado relativo de autonomía, en particular en materia legislativa en la jurisdicción
territorial gobernada, así como en cuanto a la percepción de recursos a través del sistema impositivo, por otra
parte, no existe descentralización de la administración de áreas como cultura, educación, salud, etcétera, todas
ellas dependientes del poder central. Los servicios urbanos (saneamiento, limpieza, iluminación pública,
equipamientos, etcétera) son responsabilidad del gobierno departamental.
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construcción de un puerto de yates, desencadenaron una situación de crisis que derivó en la
toma de conciencia de la urgencia de elaborar estrategias de acción conjunta. Asimismo, en
varias oportunidades (desde 2004 en adelante) el CPM había hecho recomendaciones para la
gestión del sitio que debían ser atendidas.
La crisis de gobernanza fue consecuencia de la propia forma en que el patrimonio es
administrado en Uruguay, de la estructura administrativa nacional y de la forma que se
estableció para la gestión concreta del BH, de todo lo cual derivó una superposición de
jurisdicciones en el área objeto de protección. De hecho en el BH conviven dos
administraciones cuya acción muchas veces se superpone. De una parte, la Intendencia de
Colonia (en adelante IC), responsable de la administración departamental, es la autoridad
política y administrativa y de ella dependen los servicios principales del BH. Por otro lado, el
CEH es el representante local de la CNPC, es decir de la administración nacional a través del
Ministerio de Educación y Cultura (en adelante MEC) y, en los hechos, operó como fiscalizador
patrimonial de las obras desarrolladas por la IC en el área. Ese problema fue identificado por
varios asesores que trabajaron en la etapa de elaboración del PG.
A la yuxtaposición de funciones y competencias se sumó una seria crisis en relación al
BH que puso en evidencia la urgencia de elaborar un plan de gestión para el sitio: en 2006 se
hizo inminente la construcción de un complejo turístico-portuario que incluiría un hotel cinco
estrellas, un casino, un centro comercial y un atracadero de embarcaciones (proyectado desde
1998) dentro del área de protección (Figura 3) con características arquitectónicas
monumentales que claramente afectaban la integridad del sitio. Este proyecto fue
fuertemente criticado por la CNPC y grupos promotores de la salvaguardia del patrimonio
locales, que solicitaron la intervención del CPM. Como efecto de las cuales fueron enunciadas
varias recomendaciones (en 2004, 2005, 2008, 2009 y 2011), la última de ellas casi un
ultimátum al gobierno uruguayo que instaba a la elaboración urgente de un plan de gestión
bajo pena de sanciones o, incluso, reconvenciones. El resultado de este llamado de atención
supuso la realización de un acuerdo efectivo entre los dos ámbitos de administración del área
(MEC e IC) y la creación de una comisión de trabajo, orientada por varios asesores y por las
orientaciones de los observadores que ya habían informado sobre la situación del sitio y con
una clara orientación hacia la participación de la comunidad, que redactó el documento
presentado en febrero de 2012 al CPM.
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Figura 3 – Ubicación del proyectado hotel y marina del Carmen de la empresa Cipreses
S.A.: antigua Prefectura naval de Colonia del Sacramento y Muelle viejo y su localización en el
plano del BH

Fuente: fotografía de Ibarlucea y Google Maps
El resultado es el PG, un producto no definitivo, sino una herramienta de trabajo que
debe ser puesta a prueba y evaluada en su ejecución a la vez que ajustada para continuar
trabajando. Para su elaboración se contó con varias asistencias de técnicos de UNESCO
convocados específicamente para el caso así como con los aportes de otros técnicos que
habían informado sobre el sitio antes, en el primer caso Ciro Caraballo, Anxel Viña y Miguel
Ángel Troitiño en misión durante 2011 y, en el segudo, Edgardo Venturini en 2008. También se
desarrollaron varias instancias de consulta a la población a través de talleres de debate y
participación. La redacción final fue responsabilidad de un equipo con integración conjunta de
la IC y de la administración central a través de representaciones del CEH y de la CNPC, que
contó con la asesoría de los técnicos externos y nacionales. Como ya se adelantó, el PG fue
aprobado en la 35ª sesión del CPM, pero está sujeto a evaluación y un informe de lo actuado
deberá ser presentado en febrero de 2014.
Estructura, objetivos y lineamientos generales del PG
El PG está dividido en ocho capítulos centrales, un conjunto de apartados previos y
posteriores y un paquete de más de cuarenta documentos anexos. Los capítulos centrales,
presentan el bien, describen y justifican su valor, identifican las áreas de actuación y enuncian
las propuestas de acción y gestión para la sustentabilidad del sitio, es en esta parte del PG que
se centra este análisis, en particular en algunos de ellos. Los apartados previos son
fundamentalmente notas aclaratorias de las autoridades nacionales así como la transcripción
de la resolución 36 COM 7B.105 del CPM de diciembre de 2012. En tanto que el apartado
posterior (que aparece como capítulo 9) enumera las organizaciones que colaboraron en la
elaboración del PG. Finalmente, los anexos incluyen un conjunto heterogéneo de documentos:
desde el expediente de solicitud de inscripción del BH en la lista del Patrimonio mundial hasta
los informes de todos los asesores, pasando por informes técnicos locales y nacionales,
informes sobre los resultados de los talleres participativos, el anteproyecto de ley para la
creación del Comité de Patrimonio de Colonia del Sacramento, informes sobre actividades de
privados (incluyendo uno específico sobre lo concerniente a la manzana 203 de la antigua
Prefectura Naval), documentos del primer Consejo Ejecutivo Honorario, etc.
En cuanto a la definición, el PG pretende ser
un plan integral e integrador [...], se enmarca en una relación estrecha y planificada del
Barrio Histórico con el territorio terrestre inmediato, el área fluvial, el sistema insular y con
algunos enclaves mediterráneos de indudable relación funcional, histórica y paisajística, que
conforman en su totalidad el Sitio Patrimonial.
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[...] es el instrumento más importante con que contarán el Barrio Histórico y su
entorno calificado para realizar un manejo integral de su desarrollo. [Sistematiza...] los modos
de actuar presentes y futuros, con una propuesta que integra las diferentes competencias
legales de las instituciones con responsabilidad en el Sitio Patrimonial [...] sintetiza las ideas
tácitas, a formularse y documentarse, con que nuestra generación imaginó e imagina el porvenir. Las propuestas del Plan se basan en la convicción de que el hábitat del hombre es un
organismo vivo y vivible, voluntaria y colectivamente formalizable y conformable. (PG: 18)
Es interesante rescatar los valores implícitos contenidos en estos párrafos así como la
concepción de patrimonio y los argumentos de su existencia y salvaguardia: la integridad del
BH con las áreas adyacentes, el interés de definir modos de actuar sistemáticos, no solo para el
presente sino también para el futuro, en el entendido que es una síntesis de las formas de
entender el patrimonio en relación al futuro.
Los objetivos que orientan el PG deberán alcanzarse teniendo en cuenta un conjunto
de criterios centrales, cuyos ejes serán: el respeto a la traza urbana del siglo XVII así como el
reconocimiento de los aportes de los siglos XIX y XX; la valorización de la vegetación y su
relación con esos espacios urbanos; la salvaguarda de edificios emblemáticos, de la
arquitectura popular y de sus tipologías, del esquema de parcelación, de las construcciones los
materiales y de los colores tradicionales; la promoción de una actitud de reinterpretación de
las relaciones con la topografía, el espacio y el paisaje; la atención a los vestigios arqueológicos
y la documentación histórica; el incentivo a la residencia permanente; el apoyo a la localización
de actividades y usos de la ciudad central polifuncional eliminando las actividades
incompatibles con el manejo sostenible y equilibrado del área, protegiéndola de los factores
de riesgo; el aliento a formas integradas de turismo en relación a la vida cotidiana; la
promoción de la cohesión social y el incentivo del conocimiento y participación de los locales
en la valorización del espacio patrimonial a través de la información y la divulgación; la
formación técnica y profesional de los responsables en la planificación y gestión patrimonial; y
el seguimiento y monitoreo regular del desarrollo del plan, de las medidas preventivas, de
corrección, de mitigación y restauración aplicados al área (Ídem: 19).
La parte propositiva del PG se reúne en los capítulos 6, en el que se definen la
estructura y modelo de gestión; 7 dedicado a la enunciación de los instrumentos básicos para
la gestión, gobierno y acción del PG y 8, correspondiente a la definición de los programas de
actuación en el BH y las áreas adyacentes. Estos tres capítulos consolidan una nueva forma de
entender el sitio ya no como un área reducida al conjunto histórico inicial, sino como un
complejo en el que se articulan distintas temporalidades y que requiere un ajuste de los
límites. El sitio será rodeado de un área mayor, el Polígono de actuación (Figura 5) que integra,
además del BH, dos áreas de amortiguación una terrestre asociada a la ciudad nueva
adyacente al BH y una fluvial referida a la costa y a las islas de San Gabriel y el Farrallón, cuya
incorporación al conjunto que compone sitio de Patrimonio mundial ha sido sugerida.
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Figura 5 – Polígono de actuación y zona de transición

Fuente: Plan de Gestión para el Barrio histórico de Colonia del Sacramento

Las propuestas del plan
Las propuestas del plan 1: una nueva estructura normativa
El capítulo 6 presenta el anteproyecto de ley (cuyo texto integral aparece incorporado
como anexo 18 en el documento final y cuya aprobación se prevé para antes del 15 de febrero
de 2015) que creará el Comité de Patrimonio de Colonia del Sacramento (en adelante CPCS),
un organismo autónomo y coordinador de las actividades de las distintas administraciones
comprometidas en el área (ya no exclusivamente el BH sino todo el Polígono de actuación).
Esta propuesta parte del presupuesto de que el PG es fruto del acuerdo interinstitucional e
interadministrativo, por lo cual la normativa propuesta debe convertirse en el modo “de
gestionar las acciones en el Barrio Histórico, un sistema de administración pública que refuerza
lo realizado en este último período y lo proyecta en el tiempo de modo estable” (PG: 110). La
elaboración de un marco normativo procura resolver varios de los problemas detectados en las
partes precedentes del PG. Sus objetivos generales se resumen en reunir las diversas
actividades de gestión del sitio patrimonial y su área adyacente, articular institucionalmente
las distintas competencias en relación al territorio y refrendar a través de una ley nacional lo
definido en el propio PG.
La propuesta normativa define una estructura de autoridades y orienta sobre las
competencias de cada parte involucrada. En este sentido, la innovación mayor está vinculada a
la creación del CPCS, con un papel fundamental en la articulación de las distintas competencias
que confluyen en el sitio, un “territorio con significación cultural y proyección mundial” (Ídem:
109), instituido como una entidad mixta, integradora de la órbita pública tanto nacional como
departamental y con participación de otros agentes (universidades, empresas, organizaciones
de la sociedad civil, ciudadanos, etc.). Una entidad autónoma cuya función central es la gestión
del sitio. En líneas generales el modelo propuesto pretende perfeccionar y encuadrar
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legalmente la fórmula utilizada con el Equipo de dirección del Plan de gestión (responsable de
la elaboración del PG).
Esta nueva institucionalidad se conformaría en acuerdo con otros organismos
vinculados (es decir, además de la IC y el MEC, deberán asociarse al organismo los ministerios
de Vivienda, Turismo y Obras Públicas, así como el Municipio de Colonia del Sacramento). El
área de acción del CPCS corresponde al Polígono de actuación y la Zona de influencia171. Este
comité tendría capacidad para actuar en el sitio en la medida que podrá “fijar políticas de
acción que aseguren los valores trascendentes del Sitio [... y] promover la ejecución de obras e
iniciativas culturales, la prestación de servicios, la adecuación de inversiones públicas y
privadas y *la coordinación de competencias de las distintas dependencias del estado+.” (Ídem:
110).
Las funciones se instituyen a través de una estructura que integra a los distintos
organismos y opera en tres niveles independientes. Un nivel político, donde actúan los
organismos públicos estatales (nacionales y departamentales), cuyas competencias quedan
claramente definidas. Un nivel ejecutivo: la Mesa Ejecutiva, cuyo agente dinámico es un Gestor
de Sitio (quien reunirá un conjunto amplio de funciones y tareas y será responsable de la
elaboración y presentación de los informes periódicos ante el CPM). Finalmente un nivel
participativo, con distintas instancias que garantizarían la circulación y el acceso de la
ciudadanía a los debates y a las instancias propositivas.
Resulta interesante el modelo propuesto por el anteproyecto de ley y es,
posiblemente, crucial en cuanto a lo que supone de adecuación de la gestión del territorio. Por
un lado, la estructura, aunque aparentemente algo superpoblada, se concreta en una instancia
ejecutiva (la Mesa) y una dirección de hecho (el Gestor de sitio) con amplias funciones de
actuación. A la vez, parece lograr la articulación de las distintas competencias administrativas
que en el pasado dificultaron la gestión del área. Por otra parte, no se registran a la fecha
avances significativos en el trámite legislativo, con lo cual la situación actual (alarmantemente
próxima a la instancia de presentación del informe de actualización en febrero 2014 ante el
CPM) continua siendo una situación de excepción. De momento, el principal avance logrado se
limita al conformación de un equipo de un trabajo (el responsable de la redacción del PG) y la
continuidad de un acuerdo armonioso de distintas instancias del estado cuya anterior
incapacidad para la articulación había sido uno de los principales factores de la gestión del BH
principal.
Las propuestas del plan 2: los instrumentos
Mientras el capítulo 6 resume el marco normativo y la estructura propuesta para la
gestión del sitio, el capítulo 7 define los instrumentos básicos para su gobernabilidad efectiva.
Estos instrumentos fueron elaborados teniendo en cuenta el marco regulador general (tanto la
ley a ser aprobada, como también el resto de las leyes y decretos reguladores del territorio, el

171.

Zona de Influencia: El Barrio Histórico y, fundamentalmente, la Ciudad Histórica
como conjunción unitaria de la Antigua y la Nueva Ciudad se relacionan con el territorio
inmediato por vínculos históricos, paisajísticos, funcionales, emblemáticos y sociales que no se
pueden definir en una poligonal específica. Se ha considerado que las actuaciones en el Plan
de Gestión pueden abarcar áreas mayores que las determinadas en el Polígono de Actuación.
Ámbitos espaciales y territoriales como la desembocadura y el curso de aguas del arroyo La
Caballada, el Real de San Carlos, los sitios arqueológicos en el exterior del Polígono, o las vías
de comunicación y equipamientos urbanos y regionales que circunstancialmente
complementen o distorsionen la Ciudad Histórica pueden incorporarse al área de actuación del
Comité de Patrimonio de Colonia del Sacramento. (PG: 53)
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ambiente y el patrimonio, tanto nacionales como departamentales). Este conjunto de
instrumentos están pensados para operar bajo el marco definido por la nueva ley pero, antes
de su aprobación, ya comenzaron a funcionar bajo la responsabilidad técnica del Equipo de
Dirección del Plan de Gestión. En este apartado, se analizan y definen criterios para la
gobernabilidad del BH que se basa en la creación del CPCS ya comentado, las actuaciones a
realizarse en tanto la ley no es aprobada, las denominadas “acciones en Plan” y los recursos
necesarios para la consecución de esas y futuras acciones.
Las denominadas “acciones en Plan” son aquellas que se vienen desarrollando desde el
momento en que la IC y el MEC comenzaron a trabajar conjuntamente, mediante el acuerdo
que dio lugar a la conformación del Equipo de Dirección del Plan de Gestión, con el objetivo de
responder a los factores distorsionantes de la situación, proponer y aprobar ordenamientos
cautelares en la jurisdicción departamental y en la conservación de elementos sustantivos del
área (PG: 116). En relación a la administración del sitio, fue sugerido por el Equipo de Dirección
del Plan de Gestión a la CNPC un ajuste en
las prácticas de actuación del CEH, ajustándolas al marco legal existente y adecuando
un órgano, eminentemente participativo, a las condiciones de elaboración del Plan [...que
reformulara sus] tareas y responsabilidades[...] de acuerdo con el marco legal y normativo
vigente. (PG: 116)
Con el objetivo central de conservar los valores universales del BH (enumerados en el
capítulo 2 del PG), se desarrollan y desarrollarán un conjunto de acciones que sistematizan las
formas y procedimientos adecuándolos a una gestión sostenible del sitio. En este sentido, las
medidas normativas tuvieron particular significación, en primera instancia una resolución de la
CNPC, de mayo de 2011 (la misma que reformuló las acciones del CEH), redefinió los
procedimientos relativos a la tramitación de cualquier acción en el espacio patrimonial, en tal
sentido estableció que
[...] toda propuesta que se realice para obras de mantenimiento, refacción y
restauración de construcciones existentes o nueva e innovadora, como sustitutiva de otra o
localizada en baldíos posibles de construir, en cualquiera de los sitios que se entienden como
Colonia del Sacramento de acuerdo a la ley 15.819 ( predios particulares del Casco Histórico,
Capilla de San Benito, Calera de las Huérfanas, etc.) deberá ser aprobada por la Comisión de
Patrimonio en las mismas condiciones que se le imponen a los Monumentos Históricos del
territorio uruguayo [...] (Resolución de la CNPC, 11 de mayo de 2011, anexo 20 del PG)
Esta resolución de la CNPC fue ratificada por la Junta Departamental de Colonia (el
órgano legislativo del gobierno departamental) mediante el decreto nº 046/2011 que
establece las medidas cautelares sobre las edificaciones del BH, que establece la competencia
de la CNPC en la aprobación de cualquier obra a realizarse en el área. Asimismo define una
Cartilla de catalogación básica para cada uno de los 284 predios comprendidos en esa área.
Más allá del valor general que se puede reconocer en estas disposiciones, resulta
interesante, sin embargo, comentar que, en el marco de esta política de sistematización o
racionalización de las formas de acción sobre el sitio patrimonial, una de las medidas
promovidas por el decreto nº 046/2011 determina que los usos comerciales solo serán
admitidos en aquellos predios que ya estén afectados a esa función, favoreciendo
intervenciones cuyo destino sea exclusivamente el de vivienda o cultural, de este modo se
busca promover el retorno de la población al sitio (que ha sufrido desde su incorporación a la
lista del Patrimonio mundial un acentuado proceso de gentrificación) objetivo por demás
razonable pero que, paralelamente, tiene por efecto colateral beneficiar a aquellos que ya
poseen espacios comerciales en el área y producir un impacto en el mercado inmobiliario de
ese rubro con la consecuente tendencia a la especulación que puede esto traer aparejado (en
cualquier caso, un análisis de este aspecto sería indispensable para confirmar esta tendencia).
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La Cartilla un instrumento de trabajo y acción
La cartilla es, entones, un protocolo de acción en el BH y por ello resulta un
instrumento fundamental en los procedimientos de actuación sobre el área en la medida que
establece un criterio unificado, y acorde lo establecido por el decreto de la IC, para la
calificación del valor de cada uno de los padrones que la componen y los criterios de
intervención arquitectónica en relación a disposiciones de volumetría, alienación, colores,
resolución de fachadas, azoteas, pavimentos, vistas, etc. La cartilla también establece una clara
posición respecto a las formas que deberán ser contempladas en cualquier intervención y la
importancia de un adecuado seguimiento técnico en materia arqueológica y arquitectónica en
cada uno de los casos indispensables para la aprobación de cualquier obra. Refuerza la idea de
unidad de intervención, determinando que
1. Los elementos materiales existentes caracterizados, condicionados y valorizados a
través del conocimiento histórico, del arquitectónico-urbanístico y del «Informe
Arqueológico», son el referente irrenunciable de toda intervención.
2. La unidad de intervención y propuesta es el predio empadronado en catastro, con
sus existencias materiales visibles, invisibles, y el terreno libre. Por lo tanto, los relevamientos
y propuestas se refieren al total del predio, sus linderos, en los aspectos comunes: fachadas,
medianeras, servicios, vestigios arqueológicos y el espacio público inmediato.
3. Se tendrán en cuenta a los efectos de la propuesta, sin que signifique imposición, las
«Observaciones» y «Recomendaciones» que se explicitan con particularidad en el «Inventario
del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico - Barrio Histórico de la Colonia del Sacramento»
(PG: 117)
Complementariamente, la Cartilla establece un tratamiento específico para la manzana
203 afectada por el proyecto de construcción del hotel y la marina más arriba comentados que
se complementó con una resolución particular para el caso (resolución de la CNPC,
29/07/2011, anexo 23 del PG), por el cual fueron claramente ajustados los criterios que deberá
considerar el proyecto arquitectónico para el hotel, en procura de garantizar la conservación
de todos los elementos considerados valiosos del predio (antigua Prefectura, padrones 12 y 13
y el muro de cierre del área) así como aquellos que no teniendo valor deberán respetar las
disposiciones de la cartilla.
Las actuaciones previstas por la Cartilla, implican, también, el perfeccionamiento de los
procedimientos de inventario, mejorando los criterios de valorización y unificándolos. Está en
trámite de elaboración una base de datos integral de los bienes comprendidos en el BH y el
Centro, que incluirá los inmuebles y los espacios públicos y su equipamiento, con información
técnica y visual. El objetivo es crear una herramienta rigurosa de análisis, información y
clasificación útil y abierta para futuras incorporaciones. De igual manera, se han definido
claramente los procedimientos de actuación y los programas específicos de intervención en
materia arqueológica, no solo para el área terrestre (BH y zonas adyacentes) sino también para
el área insular (islas de San Gabriel y Farrallón).
La nueva concepción emanada de este conjunto de acciones, incorpora como parte
integral el paisaje, entendido como interacción entre los fenómenos naturales y culturales,
muestra de ello es la ampliación del área de protección para incorporar la costa y las islas. El
BH es una unidad con el paisaje que lo circunda, sin esa visión integral el patrimonio pierde
gran parte de su carácter y su capacidad interpretativa.
Forma parte de esta recalificación del área, la definición de tramos de exclusiva
circulación peatonal, este punto es de particular importancia en la medida que el BH sufre un
impacto importante debido a la circulación de vehículos (hasta el momento solo está limitada
la circulación de vehículos de gran tamaño, siendo posible acceder prácticamente a toda el
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área en vehículos familiares). En forma paralela está previsto mejorar los equipamientos
urbanos en varios de los espacios públicos.
Los recursos económicos definidos para las intervenciones en el Polígono de actuación
están sujetos a resolución, de hecho la situación de excepción en la que se encuadra todavía el
PG (hasta tanto la ley de creación del CPCS se produzca) determina que las fuentes de
financiamiento sean de igual carácter. Entre 2012 y 2015 (fecha final prevista para la
instalación del CPCS, una vez aprobada la ley) los fondos para la continuidad de las actuaciones
deben ser facilitados por la IC y el MEC, a través de presupuestos complementarios. Una vez
entre en funcionamiento el CPCS deberán aprobarse presupuestos quinquenales por
programas para los períodos 2015-2020 y 2020-2025. Esta circunstancia de excepcionalidad
tiene por efecto adverso someter las actuaciones a disponibilidades económicas inciertas en
un período de por lo menos tres años y determinado por la puesta en ejecución del PG y la
necesaria evaluación de su impacto.
Las propuestas del plan 3: los programas de actuación
Por último, las acciones en el área se articularán a partir de cinco Programas de
actuación que son descriptos en el capítulo 8 del PG, estos son: el programa de manejo
ambiental y paisajístico del Sitio Patrimonial, el programa de planificación urbana y
patrimonial, el programa de difusión y cualificación territorial de las actividades turísticas, el
programa de conocimiento y divulgación y el programa de cultura, cohesión social y
participación. Todos ellos tienen por objetivo especificar las formas y criterios de actuación,
definir proyectos, orientar, definir etapas y determinar recursos para las acciones. Asimismo,
cada uno de los programas define sus lineamientos generales y determina proyectos y
actividades particulares, siempre atento a la coherencia de conjunto. Todos tienen que
asegurar la evaluación de resultados tanto de la gestión como del grado de avance y su
adecuación a los plazos presupuestales. Todas las acciones propuestas requieren la
intervención coordinada de varios organismos públicos, tanto nacionales como
departamentales y, en varios casos, también la participación de la sociedad civil a través de sus
distintas formas de participación (empresas, colectivos, ONG, etc.).
a. El Programa de manejo ambiental y paisajístico del Sitio Patrimonial. Este programa
parte del supuesto base de que el Sitio Patrimonial debe ser considerado como un universo
territorial paisajístico y ambiental unitario, como un ecosistema sobre el que las actuaciones
deben ajustarse a las definiciones normativas medioambientales. A la vez, resulta clave, la
integración de la población (estable y flotante) para la sustentabilidad de cualquier
intervención en el área. Los objetivos centrales del programa son la definición de un plan de
recalificación ambiental del Sitio Patrimonial y la creación un sistema de espacios verdes en la
ciudad.
b. Programa de Planificación urbana y patrimonial. El eje temático de este programa
está asociado a los instrumentos de planificación para el BH y el Polígono de actuación. Parte
del supuesto de que es necesaria la elaboración de un plan urbanístico y patrimonial para la
ciudad histórica como una unidad física, social y cultural, este plan tiene que corresponderse
con el plan de ordenamiento territorial de la ciudad.172 Sus objetivos son: elaborar un plan
urbanístico y de protección patrimonial de la ciudad histórica; promover la rehabilitación del
patrimonio edificado; implementar la recuperación y ampliación del paseo cultural costero
sobre el Río de la Plata; elaborar un proyecto de acondicionamiento paisajístico; optimizar la
172.

El marco regulatorio de los planes de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible ha sido
establecido a través de la ley nº 18.308 de junio de 2008, que define las competencias e instrumentos de
planificación, participación y actuación en la materia, orienta el proceso de ordenamiento del territorio hacia la
consecución de objetivos de interés nacional y general y diseña los instrumentos de ejecución de los planes y de
actuación territorial.
322

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

imagen urbana; estimular la residencia permanente en la ciudad histórica y definir un plan
general de circulación y peatonalización.
c. Programa de difusión y cualificación de las actividades turísticas. Este programa
procura la racionalización del uso del área en tanto que recurso turístico, sin que ello afecte
otras actividades propias del espacio. A la vez pretende definir al turismo como una actividad
cultural y culturizante (se entiende aquí que se refiere al carácter intercultural que el turismo
tiene aunque el concepto no resulta claro) y como factor de desarrollo. El turismo forma parte
de las áreas estratégicas de la economía uruguaya, en este sentido se ha formulado un plan de
mediano plazo para su desarrollo,173 el programa específico para la ciudad histórica se inscribe
dentro de los lineamientos generales definidos por ese plan. Los objetivos del programa se
refieren a el fomento de actividades económicas mediante el incentivo del desarrollo
empresarial y de la economía local; la realización de un relevamiento de los recursos culturales
de la ciudad histórica; la promoción del turismo cultural en su vertiente patrimonial y la
expansión territorial de las actividades turísticas.
d. Programa de conocimiento y divulgación. Este programa procura asegurar la
continua ampliación de la información disponible sobre el sitio y sus diversos aspectos
históricos y contemporáneos. Aspira por lo tanto a potenciar los procesos de investigación a la
vez que busca garantizar la divulgación de las actividades científicas. Las acciones en relación al
conocimiento tienen por objetivos dar continuidad al relevamiento y estudio del acervo
documental y a su instrumentación en un inventario y base de datos exhaustivos; proseguir
con la investigaciones arqueológica y antropológica y avanzar en la investigación y valorización
de la bahía y su área insular. Más allá de estos objetivos, cabe comentar que la declaración de
lineamientos estratégicos tiene un tono esencialista174 que puede ser, por lo menos, discutible.
En tanto que en materia de divulgación el programa centra sus acciones en un plan para el
sistema de museos de la ciudad con el objetivo de profundizar su vocación de referentes
culturales, en este sentido establece dos objetivos concretos, de un lado la redefinición y
renovación de los museos y la promoción de un sistema efectivo de difusión de la información.
Dadas las características del BH, la planificación de un sistema de pequeños museos de ciudad
parece una alternativa muy apropiada, resultaría así un itinerario peatonal, con hitos en cada
uno de ellos, que permitiría una lectura del sitio interesante y atractiva, en cualquier caso para
lograr tal objetivo es imprescindible lograr una adecuada complementariedad entre los
distintos museos, en cuanto a su propuesta museológica y museográfica, así como un eficaz
sistema de información y localización (más allá de que las distancias entre uno y otro nunca
superan las cinco cuadras, es indispensable que el visitante cuente con orientaciones claras
para moverse entre ellos), es también clave garantizar la adecuada atención con personal
debidamente preparado a tal efecto.
e. Programa de Cultura, cohesión social y participación. Este programa busca dar
respuesta a la necesidad de ofrecer alternativas de uso social del patrimonio de modo de
constituir espacios de intervención de la comunidad y de difusión de valores propios de las
sociedades contemporáneas: participación democrática, responsabilidad colectiva de la
conservación del bien, convivencia de calidad, etc. Todos estos elementos potencian la
sustentabilidad del bien a la vez que dan sentido a su existencia como tal. Es interesante que
este último aspecto no está considerado en la enunciación del PG, aunque resulta fundamental
como argumento para la existencia del concepto de patrimonio cultural como responsabilidad
colectiva, tal como dice Poulot citando a André Chastel: “El patrimonio se reconoce por el

173.

Plan
Nacional
de
Turismo
Sostenible
2009-2020,
disponible
en
línea:
http://www.uruguaynatural.com/es-ES/component/k2/item/2162-plan-nacional-de-turismo-sostenible-2009-2020.
174
. De hecho plantea explícitamente que el programa debe “generar nuevos valores para reforzar la
esencia de la ciudad” (PG: 143).
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hecho de que su pérdida constituye un sacrificio y su conservación presupone
sacrificios”(POULOT, 2009: 17). Este programa tiene por objetivos divulgar, sensibilizar y
educar en valores patrimoniales; impulsar la educación patrimonial; sensibilizar y promover la
educación ambiental y generar espacios de participación ciudadana y de intercambio y
reflexión entre vecinos y comerciantes del BH.
A modo de conclusión
El PG es un paso en un proceso de más largo aliento. Por un lado, el PG es la primera
respuesta efectiva del Uruguay a los requerimientos del CPM, como tal supone un compromiso
en varias etapas. Una primera de corto plazo es la de la evaluación a través de un nuevo
informe que deberá ser presentado en febrero de 2014 (al momento de escribir este artículo
faltan menos de dos meses para el cumplimiento de ese plazo). Hasta el momento no se
conoce que este informe esté siendo realizado en forma sistemática.
Otro aspecto que el PG presenta, a mediano plazo, es la creación, mediante ley
nacional, del Comité de Patrimonio de Colonia del Sacramento. Este punto es clave para
asegurar la concreción de la mayoría de los objetivos propuestos en el PG y comprometidos
con el CPM, además de hacer posible una gestión eficiente y eficaz del bien y de contribuir a
ordenar el funcionamiento y las relaciones interinstitucionales. No ha sido posible identificar
acciones que aseguren la aprobación de la ley prevista, aunque cabe suponer que en el
transcurso de 2014 pueda producirse (es importante tener en cuenta en este sentido que 2014
es el último año de legislatura y se presta para la tramitación rápida de proyectos pendientes).
En cuanto a la articulación interinstitucional quizás es donde el trabajo ha resultado
más efectivo, de hecho el formato logrado para la redacción del PG permitió mancomunar
esfuerzos y se muestra como una alternativa razonable para las acciones futuras. El formato
propuesto para la gestión, el CPCS, pretende aprovechar esta experiencia, continuar este
modelo y darle solidez mediante la acción legal. Por otra parte, el modelo proyectado para
Colonia del Sacramento puede servir de ejemplo para la gestión de otras áreas y bienes
patrimoniales así como contribuir a acelerar el proceso de actualización de la normativa sobre
patrimonio en Uruguay.
Un último aspecto que merece ser comentado tiene que ver con la promoción de la
participación, cabe suponer que se instrumentarán nuevas instancias para asegurar su
continuidad, en la medida que las actividades que acompañaron la elaboración del PG fueron
muy bien recibidas y resultaron de gran utilidad. A pesar de ello, hasta el momento no han
tenido nuevas etapas ni es clara una estrategia instalada en ese sentido.
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Registro dos modos de fazer a Boneca Karajá: Patrimônio Imaterial do
Centro-oeste
Pablo Fabião Lisboa175
Alexandre Melo Soares176

Resumo
Este artigo aborda o registro dos modos de fazer a Boneca Karajá, proposto em 2010 e
certificado em 2012 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. O resultado do
estudo realizado aqui, parte dos documentos, decretos, leis, relatórios técnicos e produção acadêmica
sobre o tema. Para a contextualização dos processos de preservação da cultural no Brasil, fazemos a
devida diferenciação entre “tombamento”, destinado ao patrimônio cultural material, e o “registro”,
destinado ao patrimônio cultural imaterial. Em um primeiro momento, analisamos a Constituição
Federal de 1988 e a sua relação com a cultura indígena, para depois, abordamos a Convenção Para a
Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial instituido em 2003 pela UNESCO. Seguimos adiante,
analisando o processo de registro dos bens imateriais no país, e por fim, o processo envolvendo o
registro e algumas das características dos modos de fazer a Boneca Karajá.
Palavras-chave: Boneca Karajá. Registro de Bens Culturais Imateriais. Patrimônio Imaterial.
Modos de Fazer. Saberes.

Introdução
Adicionado ao aniversário de 10 anos da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio
Cultural Imaterial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura –
UNESCO, completados neste ano de 2013, temos também, a efeméride de 25 anos de
existência da Constituição Federal do Brasil, também conhecida como Constituição Cidadã e
que foi instaurada em 1988 com substancial participação popular. Com a Constituição foi
possível considerar a inclusão das minorias e das expressões culturais periféricas do país
demarcando de forma mais veemente os seus direitos, e nesse contexto, os povos indígenas
souberam assegurar na “Carta Magna”, o respeito à sua complexidade cultural que envolve a
sua organização social, seus costumes, línguas natas, suas crenças e tradições, bem como o
cumprimento dos seus direitos sobre as terras que ocupam originaria e tradicionalmente, e,
com efeito, a Constituição Federal tratou de ampliar a noção do que é considerado patrimônio
cultural. Especificamente nos artigos 215 e 216, reconheceu a natureza material (tangível) e
imaterial (intangível) dos bens culturais, estabelecendo o “Registro” e o “Inventário” como
formas de preservação. Antes disso, a forma de preservação legalmente garantida era o
”Tombamento”, instituído pelo Decreto-Lei nº. 25, de 30/11/1937, e que continua cumprindo
o seu papel legal até os dias de hoje.
No plano da política de preservação do patrimônio cultural brasileiro, temos os
processos de salvaguarda que funcionam como instrumento jurídico de proteção da cultura
nacional em contenção à escalada dos processos culturais de interferência e destruição da
cultural indígena, onde os “registros” constituem relevância para a manutenção da
sobrevivência da cultura imaterial indígena. Assim, o recorte temático do presente trabalho
localiza-se justamente no “registro” dos modos de fazer a Boneca Karajá, que representa um
item importante do patrimônio imaterial do Centro-oeste do país e vai ao encontro do tema
do 7º Seminário Internacional de Memória e Patrimônio da Universidade Federal de Pelotas.
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O povo indígena Karajá situado nos estados de Tocantins e Goiás ao longo do Rio
Araguaia, tem como um dos elementos que representam a sua identidade cultural a Boneca
Karajá, oriunda da produção cerâmica, reservada exclusivamente às mulheres e que possibilita
a interpretação tanto pela análise da sua materialidade, quanto da sua imaterialidade, como
veremos adiante.
A Boneca Karajá enquanto um patrimônio cultural imaterial ampara-se, entre outros
instrumentos, na existência da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial
da UNESCO de 2003 e do Decreto do Patrimônio Imaterial de 2000. Tanto isso é verdade, que
no documento da Convenção da UNESCO é reconhecido “que as comunidades, em especial as
indígenas, [...] desempenham importante papel na produção, salvaguarda, manutenção e
recriação do patrimônio cultural imaterial, assim contribuindo para enriquecer a diversidade
cultural e criativa humana” (UNESCO, 2003, online).
A partir do “registro” dos modos de fazer a Boneca Karajá, o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN cumpre um papel importante na proteção do
patrimônio imaterial brasileiro, o que no aniversário de 10 anos da Convenção do Patrimônio
Imaterial da UNESCO, pactuado em 17 de outubro de 2003, em Paris, na França, constitui
relevo para a preservação do patrimônio cultural nacional.
Veremos de maneira pormenorizada, aspectos diretos e indiretos do caso que envolve
o “registro” dos modos de fazer a Boneca Karajá, e também, que a convenção da UNESCO, a
Constituição Federal e o Decreto de 1937, vão guardar forte interface com o Decreto de 2000,
que instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, tema central para o
entendimento do trabalho aqui apresentado.

A constituição de 1988 e a sua relação com a cultura indígena
Na Constituição Federal do Brasil, conhecida por Constituição Cidadã, promulgada em
1988, a presença dos povos indígenas foi marcante na conquista por direitos fundamentais
como à ocupação das suas terras originarias e tradicionais. Na Constituição, os índios
exercitaram de forma mais contundente a sua cidadania na busca pelo seu espaço e o respeito
aos seus direitos.
FIGURA 1 – Índios protestam no Congresso.
Fonte: Imagem do website do senado federal.
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Evidentemente, que a Constituição Federal tentou abarcar de forma ampla o universo
indígena, como assim o fez em outros temas nacionais. Na página 37 da Constituição Federal, o
Artigo 231 destaca-se que, “são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”
(CONSITUIÇÃO FEDERAL, 1988, p. 37).
Ponderamos que, naquele momento era imperativo que os índios conseguissem a
proteção de suas terras como forma de preservação de outros quesitos materiais, e a reboque,
dos temas da tangibilidade ou imaterialidade que dão todo o sentido para a vida indígena.
Contudo, foram nos artigos 215 e 216 que o tema da imaterialidade foi abordado com mais
profundidade e especificidade.
No artigo 215 ficou estabelecido que “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e
a difusão das manifestações culturais” e no seu parágrafo 1º, foi declarado que “O Estado
protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de
outros grupos participantes do processo civilizatório nacional”. Aqui vemos os povos indígenas
destacados como sujeitos fundamentais da construção da identidade nacional, ao lado da
cultura popular e da produção cultural afro-brasileira. Já no Artigo 216, foi descrito o conjunto
de elementos que constituem nosso patrimônio:

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial,
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as
formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e
tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, 1988, online).

A partir da disposição da Constituição Federal em reconhecer as manifestações
materiais e imateriais da cultura nacional, foi construído o caminho para que, 12 anos depois,
em 2000, fosse decretado o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, que
abordaremos adiante.
Podemos perceber que a Constituição Federal de 1988 foi um acontecimento singular
para a democracia brasileira, dentre outros aspectos, por considerar as minorias a exemplo
dos povos indígenas e do patrimônio cultural material e imaterial sob a temerária ascensão
dos processos de degradação do patrimônio cultural de onde emerge a diversidade da nossa
identidade nacional.

Convenção da UNESCO de 2003
A Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, viabilizada por
intermédio da 32ª sessão da UNESCO, realizada em Paris, na França, pactuada em 17 de
outubro de 2003, foi instituída com a participação de vários países que colocaram em prática
as orientações dos Tratados Internacionais. Para entendermos conceitualmente a matéria,
Yoda (2005) nos informa que a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, realizada em
1969, definiu o uso do termo "tratado internacional" como um "acordo internacional
celebrado por escrito entre Estados e regido pelo direito internacional, quer conste de um
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instrumento único, quer dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua
denominação particular" (CONVENÇÃO, 1969 APUD YODA, 2005, p. 1).
A necessidade de destacar a Convenção da UNESCO como um Tratado Internacional,
parte da importância em estabelecer o entendimento de que as convenções internacionais
fazem jus a um regramento que é compartilhado por todos em um único conceito, a saber, o
“Tratado Internacional”. Entretanto, cada país opera à sua maneira do momento de introduzir
no seu território as determinações das convenções, o que pode tornar mais lenta, ou mais
rápida a introdução, nos países, dos procedimentos jurídicos e políticos adequados.
Os países signatários da Convenção do Patrimônio Cultural Imaterial, não aderiram
imediatamente aos pressupostos determinados, por diversas questões. O que ocorre é que
cada país realiza os processos estabelecidos pelos órgãos internos próprios, cabendo
encaminhamentos diferentes de nação para nação. Portugal, por exemplo, assinou a
Convenção em tela, mais de quatro anos depois, no dia 26 de Março de 2008 (PORTUGAL, s/d,
online). Antes disso, o Brasil já tinha ratificado a convenção em março de 2006, entretanto,
passaram-se quase três anos do estabelecimento da convenção.
Vejamos o entendimento da Convenção de 2003 sobre o Patrimônio Cultural Imaterial:

1. Entende-se por “patrimônio cultural imaterial” as práticas, representações,
expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e
lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos,
os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio
cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas
comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua
história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para
promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana (UNESCO, 2003).

A Convenção da UNESCO, apresentada com um recorte determinado na citação
anterior, definiu um critério transversal de suma importância para os objetivos da instituição.
Determinou que, para os fins da Convenção, deveria ser levado em conta apenas aquele
patrimônio cultural imaterial que estivesse em consonância com os instrumentos
internacionais de direitos humanos, bem como a noção de respeito mútuo entre comunidades,
grupos e indivíduos, e do desenvolvimento sustentável (UNESCO, 2003).

Processo de Registro do Patrimônio Imaterial no Brasil
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN apresenta a
caracterização do que é reconhecido pelo governo federal como sendo um bem cultural
imaterial.
Os Bens Culturais de Natureza Imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da
vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de
expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e
santuários que abrigam práticas culturais coletivas) (IPHAN, s/d, online).
São documentos importantes, no contexto dos processos de registro do patrimônio
imaterial do país, o Decreto nº 3551/2000; a Portaria nº 01/2009, a Resolução nº
001/2006/2007, a Resolução nº 001/2009 e mais recentemente, a Resolução nº 001/2013. São
três os instrumentos que o IPHAN utiliza na política para o Patrimônio Imaterial, a saber: A)
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Registros de bens culturais de natureza cultural; B) Inventário Nacional de Referências
Culturais – INRC; C) Ações de Apoio e Fomento.
Foi no ano 2000, que o IPHAN editou o Decreto nº. 3.551, de 04 de agosto de 2000,
instituindo o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial. Fruto do entendimento contido
neste decreto, o IPHAN criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI) e tratou de
consolidar o Inventário Nacional de Referências Culturais (INCR). Ambos os instrumentos
contribuem para os processos de preservação do patrimônio imaterial.
São três os instrumentos que o IPHAN lança mão em prol do patrimônio imaterial no
Brasil. O Registro, que categoriza o patrimônio em “celebrações”, “lugares”, “formas de
expressão” e “Saberes”; O Inventário, que tem a incumbência de ser o instrumento que faz o
levantamento e mapeamento de bens culturais (materiais ou imateriais); As ações de apoio e
fomento, que visam apoiar a continuidade de um bem cultural de natureza imaterial de modo
sustentável. Em termos de legislação, o patrimônio cultural imaterial nacional parece
representar um avançado entendimento sobre a preservação destes bens no país.
O êxito alcançado pelas políticas públicas de proteção ao patrimônio cultural no Brasil
parece inegável, principalmente por aquelas referentes aos bens intangíveis. Vale salientarmos
que a assimilação das recomendações da Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (e entidades afins) pelos poderes estabelecidos tem se dado de maneira
muito rápida no Brasil, se comparado com outros países-membros dessa organização. Antes
mesmo de ser proclamada a “Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural
e Natural (1972) já havia sido instituída a figura jurídica do tombamento em nosso país, por
meio do Decreto-Lei n.º 25 (1937), e estabelecido o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional” (PELEGRINI, 2008, p. 150).
A ampliação da noção de patrimônio fez com que o decreto de 2000 abrisse a
possibilidade para quatro diferentes livros de “Registro de Bens Culturais de Natureza
Imaterial”, que se diferenciaram dos livros de tombamento.
1. Livro de Registro dos Saberes e modos de fazer enraizados no cotidiano das
comunidades;
2. Livro de Registro das Festas, celebrações e folguedos que marcam ritualmente a
vivência do trabalho, da religiosidade e do entretenimento;
3. Livro de Registro das Linguagens verbais, musicais, iconográficas e performáticas;
4. Livro dos Lugares (Espaços), destinado à inscrição de espaços comunitários, como
mercados, feiras praças e santuários, onde se concentram e reproduzem práticas culturais
coletivas.
Com efeito, nota-se que, existe uma diferença entre “tombamento” e “registro”.
Inclusive no website do IPHAN, no menu principal, são apresentados caminhos e descrições
diferenciadas para cada um desses casos. Para relativizarmos o assunto, lembramos que
existem quatro livros tombo estabelecidos a partir da lei de 1937:
1. Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico;
2. Livro das Artes Aplicadas;
3. Livro das Belas Artes;
4. Livro Histórico.
O “registro” do patrimônio imaterial, ou intangível, vem sendo confundido com o
processo de “tombamento”. Trata-se de institutos diferentes para fins diferentes. O “registro”
visa inventariar as peculiaridades dos “bens imateriais”, ampliando sua permanência enquanto
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uma referência cultural intangível. Nesse caso, o registro evita o engessamento de
determinada manifestação e prevê possíveis modificações que possam ocorrer. Já o
“tombamento”, consiste no reconhecimento do valor cultural de um determinado bem,
objetivando a preservação daqueles bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental
e também de valor afetivo para a população, impedindo a destruição e/ou descaracterização
dos mesmos. Ou seja. Somente os “bens materiais” de interesse coletivo podem ser tombados,
enquanto os bens imateriais devem ser “registrados”.
Uma atenção especial deve ser empregada para a observância da Resolução nº
001/2013, que “dispõe sobre o processo administrativo de revalidação do título de Patrimônio
Cultural do Brasil dos bens culturais registrados, e altera o parágrafo único do art. 17 da
Resolução nº 001, de 03 de agosto de 2006”. Tal Resolução apresenta um prazo de 10 anos
para a validade do tombamento, devendo os envolvidos no processo, apresentarem nova
documentação para o processo de revalidação do instrumento.

Boneca Karajá: o registro e algumas características
O Pedido de Registro dos modos de fazer a Boneca Karajá foi instaurado em 29 de
março de 2010 e depois de um conjunto de procedimentos burocráticos foi certificado como
Patrimônio Cultural pelo Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – IPHAN, em 25 de janeiro de 2012, na categoria dos “saberes”, com o número de
processo 01450.005542/2010. A solicitação do tombamento ocorreu a partir do projeto
intitulado “Bonecas Karajá: arte, memória e identidade indígena no Araguaia”, coordenado
pela seção do estado de Goiás do IPHAN, tendo a condução do processo, sido realizada por
uma equipe do Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás – UFG. “Foram
pesquisadas as comunidades das aldeias BURIDINA MAHÃDU e Bdé-Buré, em Aruaña, no
estado de Goiás (GO) e na aldeia de Santa Isabel do Morro, ou HAWALÒ MAHÃDU, na ilha do
Bananal, no estado de Tocantins (TO)” (IPHAN, 2012, online). Atualmente existem 21 aldeias
Karajá com uma população em torno de 2,9 mil pessoas, que vivem ao longo do rio Araguaia.
Na constituição da Boneca Karajá, temos alguns aspectos de importância relevante
para o entendimento do significado da Boneca Karajá. “O grafismo Karajá é usado na pintura
corporal, na cestaria, nas ritxókóo (Bonecas Karajá), nos artefatos de produção masculina
(como remos, arcos e flechas e bancos ritualísticos) e outros elementos materiais da cultura
Karajá” (SILVA, 2010, p. 7). Portanto, a Boneca Karajá, destaque do presente trabalho, recebe a
aplicação dos grafismos que são “camada” fundamental na significação deste artefato
indígena.
A Boneca Karajá é um objeto cerâmico que apresenta grafismos expressando uma
grande diversidade de estilos, onde o objetivo é fazer a representação da figura humana e das
formas regionais. (FILHO, 2010) acompanhou o registro da produção de todo o processo da
Boneca Karajá (Ritxóó) como o objetivo de identificar os padrões do grafismo aplicados nas
coleções de Mário Ferreira Simões de 1954 a 1956, pertencentes ao acervo do Centro Cultural
Jesco von Puttkamer da PUC-Goiás.
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FIGURA 2 – Processo de fabricação da Boneca Karajá pela ceramista Welaki Karajá.
Fonte: Foto de Manuel Filho (2010, p. 11).

A Boneca Karajá, também chamadas de “ritxóó” ou “ritxoko”, cumpre importante
papel como um brinquedo da criança Karajá. Mas não é somente essa a função da Boneca
Karajá,
As “ritxóó” fundam uma linguagem visual da cerâmica Karajá. Podem ser consideradas
como auto-retratos étnicos, uma vez que retratam apenas a “gente Iny”. Contam a história do
povo Karajá, as atividades da vida cotidiana, os momentos importantes na vida da pessoa
Karajá, as relações sociais, entre muitos outros aspectos. Como retratos que preservam
imagens de formas culturais de tempos passados, as “ritxoko” podem também ser
consideradas como artefatos mnemônicos que celebram o passado e a identidade étnica
Karajá (WHAN, 2008, p 7 APUD LIMA, 2010, p. 37)
Ainda segundo Filho (2010, p. 35), os padrões gráficos encontrados na aldeia Aruanã,
onde vivem os Karajá, representam motivos inspirados na natureza (TAVEIRA, 1982) tais como
o padrão gráfico da cobra Jiboia, do tamanduá Bandeira, do peixe Tucunaré, do peixa Pacu, do
Jabuti, do mosquito da praia e da asa de urubu, além do padrão vegetal da cuia. Na figura a
seguir podemos visualizar as pinturas da Boneca Karajá. “São vários os padrões usados
caracterizando-se pela combinação de linhas horizontais e verticais numa composição
geométrica [...] pelos nomes que lhes são dados, representam partes do corpo da fauna
terrestre e aquática” (TAVEIRA, 2002, p. 25 APUD SILVA, 2010, p. 8). Na figura a seguir
podemos visualizar duas Bonecas Karajá.
FIGURA 3 – Bonecas Karajá.
Fonte: Imagem do website do Mestrado em Performances Culturais da UFG
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Linhares (2006, p. 580) descreve os temas das figurações da Boneca Karajá. Segundo a
autora, algumas das cerâmicas modernas, apresentam dinamismo, movimentação e
policromia. Muitas vezes, a boneca Karajá traduz cenas do cotidiano indígena. Através de uma
imagem com três bonecos, representando a família, Linhares (2006) descreve que a tarefa do
pai é sair para pescar visando à subsistência do grupo e faz isso na companhia do filho que
precisa aprender a tarefa que lhe caberá num futuro próximo.

O mercado da cultura e sua relação com a boneca Karajá
A partir dos conteúdos analisados em nossa pesquisa, destacamos o relato técnico
sobre a importância da boneca Karajá enquanto bem mercadológico que é fonte de renda para
o povo Karajá. “Os saberes e práticas associados ao modo de fazer a boneca Karajá são uma
referência cultural significativa para o povo Karajá e representam, muitas vezes, a única ou a
mais importante fonte de renda das famílias” (IPHAN, s/d, online). A ampliação da produção
da boneca Karajá resultou em transformações estilísticas entre a boneca antiga, chamada de
“Hўkўnaritxoko” e a boneca moderna, chamada de “Ritxoko”. Observemos que,
O pesquisador L. de Castro Faria, no ano de 1959, apresenta um estudo formal e
sociológico dessas peças e as classifica em duas fases: Antiga e Moderna. Sua pesquisa mostra
as características formais e sociais dos objetos até 1940, quando as peças ainda eram feitas em
barro cru seguindo alguns padrões estéticos e as mudanças que ocorreram, após esta data,
nestes padrões tradicionais e no uso dos materiais, que é quando a queima das peças se torna
mais constante e a figura humana adquire nova estética, mas sem perder seu estilo formal. (SÁ
& COSTA, s/d).
Com isso, conseguimos entender que esse processo de transformação na produção
artesanal da boneca, sofreu influências que as modificaram. A partir de Castro Faria, na citação
anterior, identificamos o início dessas mudanças a partir da década de 1940.
De acordo com Filho (2010) além da presença da boneca Karajá em lojas de venda de
artesanato e nos museus da cidade de Aruanã e do interior do estado de Goiás, é fato a
presença da Boneca Karajá no mundo todo, como no “Museu de Leipsig na Alemanha, Musée
du quai Branly na França, no American Museum of Indian em Washington, entre outros”
(FILHO, 2010, p. 8). Essa divulgação internacional impulsionou a produção em maior escala por
parte dos Karajá que operaram adequações estilísticas, materiais, mantendo a representação
temática e simbólica das suas bonecas. Na figura a seguir, podemos visualizar a diferença entre
a boneca antiga e a moderna.
FIGURA 4 – Bonecas Karajá: à esquerda a boneca antiga; à direita a boneca moderna.
Fonte: Sá e Costa (sem data).
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A fase antiga da Boneca Karajá compreendida até 1940 caracteriza-se pelo emprego de
figuras humanas estilizadas com tamanho aproximado entre 7 e 25 cm, modelas a partir da
argila crua e cabeleiras de cera de abelha, ao passo que a fase moderna da Boneca Karajá,
compreende os anos posteriores a 1940, modeladas ainda em argila, mas queimadas
transformando-se em cerâmica, que amplia as possibilidades criativas dos produtores destes
artefatos (SILVA, 2010, p. 23).

Considerações Finais
Reconhecemos que, a instituição dos instrumentos legais na proteção do patrimônio
cultural ocorreu em determinados momentos de consenso entre as representações
governamentais e civis do país, no caso dos decretos e leis, e do mundo, no caso da convenção
da UNESCO. Esses consensos não podem ser lidos isoladamente, pois, ocorrem na esteira de
processos históricos, do contrário, pode resultar em uma violência jurídica imposta pelos
governos sem o devido amparo popular. Assim, constatamos uma relação orgânica entre o
“registro” dos modos de fazer a Boneca Karajá, a convenção da UNESCO, a Constituição
Federal e o Decreto de 1937 e o Decreto de 2000, que instituiu o Registro de Bens Culturais de
Natureza Imaterial.
Outrossim, podemos considerar que, as mudanças estilísticas que a Boneca Karajá
sofreu no seu processo histórico, não representa uma transformação que subtraia a sua
importância na vida indígena Karajá. Os processos de imbricação cultural são fenômenos que
devem ser tratados à luz da necessidade que os povos indígenas têm em se reconstruírem de
modo a prosseguir o seu processo histórico entendendo que, “é constantemente recriado
pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e
de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim
para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana” (UNESCO, 2003).
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MESA 4 - Arquitetura e Patrimônio.
Coordenadores (as): Prof. Carlos Alberto Ávila Santos; Profa. Ester Judite Bendjouya
Gutierrez e Carlos Alberto Ávila Santos.
O painel está voltado para as construções realizadas no campo da arquitetura e do
urbanismo, enquanto projetos de espaços ou de edificações representativas, nos dias atuais,
do patrimônio cultural de uma determinada coletividade, como locais físicos ou exemplares
materiais da memória de um tempo pretérito (materiais empregados, técnicas construtivas,
ideologias políticas, sociais e estéticas). Propõe a apresentação, a discussão e a divulgação de
resultados de pesquisas realizadas na área.
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Antigos prédios e novos municípios: Patrimônio Arquitetônico Urbano
Capão do Leão, Morro Redondo, Turuçu e Arroio do Padre - RS
Alexandre Pereira Maciel177

Resumo
O presente artigo constitui uma abordagem regional envolvendo quatro municípios
emancipados de Pelotas: Capão do Leão, Morro Redondo, Turuçu e Arroio do Padre. O estudo identifica
e compara as alterações ocorridas na arquitetura e morfologia urbana antes e depois das emancipações.
A hipótese central é a de que as mudanças no patrimônio arquitetônico, com a inserção de prédios
construídos após as emancipações, não reforçam as características arquitetônicas e urbanas originais
das respectivas áreas urbanas. Por fim, o estudo conclui que a relação entre antigos prédios e novos
municípios tende a uma linguagem universal, ou seja, as cidades aqui estudadas compõem o rol das
cidades contemporâneas.
Palavras-chave: Patrimônio Arquitetônico. Morfologia Urbana. Emancipação.

Introdução
O presente artigo tem como base a pesquisa apresentada para obtenção do Título de
Mestre em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas, Instituto
de Ciências Humanas no ano de 2009.
Constitui uma abordagem regional envolvendo quatro municípios emancipados de
Pelotas: Capão do Leão, Morro Redondo, Turuçu e Arroio do Padre. O estudo identifica e
compara as alterações ocorridas na arquitetura e morfologia urbana antes e depois das
emancipações, em duas categorias de análise no artigo atual: cobertura e relação da edificação
com o lote.
Após as emancipações, os municípios recebem investimentos públicos e privados,
novas edificações, infraestrutura, serviços e equipamentos urbanos, enfim, o espaço urbano
sofre alterações. Nesse caminho, torna-se relevante analisar as alterações no patrimônio
arquitetônico dos novos municípios. Eles podem apresentar, em sua arquitetura e morfologia
urbana, semelhanças e diferenças em relação ao período anterior às emancipações.
A metodologia tem como primeiro passo a definição dos conjuntos arquitetônicos, um
em cada município. Após, inventaria, analisa e compara os prédios dos dois períodos, de antes
e de depois das emancipações. O objeto empírico é o patrimônio arquitetônico definido nos
conjuntos localizados nas áreas mais densas dos perímetros urbanos. A densidade predial é o
critério adotado para o recorte físico-espacial.
O objetivo principal é analisar as mudanças ocorridas no conjunto urbano
depois do processo de emancipação. Parte-se da hipótese que as mudanças no patrimônio
arquitetônico construído após as emancipações não refletem as características arquitetônicas
e urbanas originais das respectivas áreas urbanas.
Os resultados alcançados demonstram que, em algumas categorias, no presente artigo
a cobertura e a relação da edificação com o lote, os novos prédios não estão em harmonia com
os anteriores, portanto, não compactuam com as características culturais e históricas,
representadas no presente estudo pelo patrimônio arquitetônico urbano.
177
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Conceitos
Os conceitos de morfologia urbana relacionam-se diretamente à imagem da cidade e à
leitura de seus objetos arquitetônicos e urbanos, como os edifícios, praças, ruas, vazios e
cheios das edificações. Passa também por uma análise interdisciplinar, que relaciona a
morfologia com a arquitetura e o processo de composição espacial da cidade. Segundo Ismael
Pescarini “a arquitetura da cidade estrutura-se em relações ideológicas e culturais onde
acontecem diversos processos de troca e vivência urbanas”. 178 Para José Lamas179 a morfologia
urbana é uma disciplina que estuda o objeto, a forma urbana nas suas características
exteriores, físicas, e na sua evolução no tempo.
A autora Clarissa da Costa Moreira180 desenvolve o conceito de que a cidade
contemporânea é genérica, fruto da aceleração dos processos de produção do espaço urbano,
ou seja, com um “porvir”, mas também com algo que já existe.
Nos quatro municípios estudados percebemos a presença de edificações com
características da área rural de Pelotas. São tipologias181 edilícias e morfologia urbana próprias
da origem cultural de imigrantes, instalados a partir de meados do século XIX, que repercutem
no patrimônio local. Para Kohlsdorf182 a identidade dos espaços públicos abertos provém da
maneira de ser, frequência e mistura dos tipos de edifícios existentes. A composição de
atributos típicos nos diversos elementos analíticos dos edifícios pode revelar-se harmônica a
ponto de prover boa orientabilidade e identidade forte nas situações analisadas. É o caso dos
conjuntos escolhidos para levantamento e análise na pesquisa, com a mistura de prédios de
antes e de depois das emancipações. As edificações são observadas por meio de seus tipos,
responsáveis por traços fisionômicos dos lugares. Cada localidade apresenta sua peculiaridade,
não destoando de suas origens a partir de um mesmo município, Pelotas.

Análise dos Conjuntos arquitetônicos - Capão do Leão
Para uma melhor compreensão físico-espacial dos conjuntos arquitetônicos
escolhidos, os desenhos estão maiores na sua escala e, por isso, divididos em trechos. Assim, o
conjunto de Capão do Leão é dividido em cinco trechos. A seguir, sobre fotografias, em uma
escala maior, são desenhadas as vistas correspondentes. No presente artigo as imagens são
somente do conjunto no Município do Capão do Leão, por razões do limite especificado para o
texto.
FIGURA 1 - Conjunto do Município de Capão do Leão
Localização dos trechos estudados - Avenida Narciso da Silva, Município de Capão do
Leão - RS.
Fonte: com base no Google/desenho do autor, 2009.
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FIGURA 2 – Vista dos trechos- Conjunto do Município de Capão do Leão
Trechos da Avenida Narciso da Silva, Município de Capão do Leão - RS.
Fonte: com base nas fotografias, desenho elaborado pelo autor, 2009

Nas vistas dos trechos no Município do Capão do Leão observam-se algumas regras de
composição nos prédios anteriores a emancipação. A simetria e o eixo central tem presença
em quase todos os prédios. A vegetação no lote também se destaca, pelo fato do recuo lateral
proporcionar essa característica.
Os prédios posteriores à emancipação não possuem regras de composição, sem eixo e
simetria, tratam-se de edificações diferentes das anteriores, tanto na proposta arquitetônica
como na relação com o lote, quase todas sem os recuos laterais, não resultando em vegetação
no lote.
Nas coberturas de alguns dos prédios construídos após a emancipação não temos a
presença de telhado, a laje plana é o acabamento superior, assim como algumas platibandas
sem ornamentos.
FIGURA 3 – Vista dos trechos- Conjunto do Município de Capão do Leão
Trechos da Avenida Narciso da Silva, Município de Capão do Leão - RS.
Fonte: com base nas fotografias, desenho elaborado pelo autor, 2009
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Antes e depois das emancipações – uma análise comparativa
A comparação dos resultados do inventário dos prédios de antes e de depois
das emancipações comprova que a arquitetura das cidades estudadas vem se modificando. As
características formais dos prédios e as relações intervolumétricas183 são diferentes nas novas
construções, se comparadas ao período anterior. São coberturas, recuos e materiais distintos
dos elementos do passado. Percebe-se que na relação da edificação com o lote, aqui estudada
pelos recuos frontal e lateral, as características não apresentam grandes diferenças na
morfologia no recuo frontal (Figura 1), com os novos prédios, em sua maioria, mantendo esse
atributo.
FIGURA 4 – Os dois momentos, antes e depois da emancipação - Município de
Morro Redondo

Antes

183

Depois

KOHLSDORF, ob. cit. p.150.
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Cobertura (Capão do Leão, Morro Redondo, Turuçu e Arroio do Padre)
Forma do telhado
Na forma do telhado percebem-se diferenças acentuadas. Dos prédios construídos
após as emancipações, nenhum deles tem a forma de quatro águas, enquanto os anteriores a
emancipação com esse tipo são 39%. Os telhados de duas águas têm seu percentual elevado
no período posterior, ocorrem em 83%. A diferença dos dois períodos é clara, a forma do
telhado mudou após as emancipações, representada pela não existência de telhados em
quatro águas, quesito significativo no período anterior.
GRÁFICO 1 – Forma do telhado
Gráficos que mostram os dois momentos de antes e após a emancipação – forma do
telhado - Capão do Leão, Morro Redondo, Turuçu e Arroio do Padre - RS.
Fonte: gráfico elaborado pelo autor com base no inventário, 2009.

Caimento do telhado
No caimento do telhado a mudança também acontece, destacando-se a diferença nos
caimentos entre 35 e 50%: antes da emancipação, estavam em 82% dos prédios; após a
emancipação, reduziram-se para 29%. A observância de telhados com caimentos acentuados
no período anterior à emancipação, diverge do período seguinte. Portanto, essa categoria não
compactua com as características anteriores às emancipações.
GRÁFICO 2 – Caimento do telhado
Gráficos que mostram os dois momentos de antes e após a emancipação – caimento
do telhado - Capão do Leão, Morro Redondo, Turuçu e Arroio do Padre - RS.
Fonte: gráfico elaborado pelo autor com base no inventário, 2009.
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Tipos de telha
Nos tipos de telha o contraste dos dois períodos é vigente, antes de emancipados a
telha de barro atingia 80% dos prédios, percentual alto se comparado aos prédios de depois da
emancipação, apenas 42%. Essa diferença repercute no aumento das telhas de fibrocimento
em 53% dos prédios pós emancipação.
Em uma análise em conjunto da cobertura dos prédios, dos tipos de telha,
caimento e forma, observa-se que a representação do período após as emancipações é com
telhados de caimentos baixos, de duas águas e com telhas de fibrocimento, diferentes de
antes das emancipações, o que, portanto, caracteriza-se como uma mudança em relação às
características anteriores.
GRÁFICO 3 – Tipo de telha
Gráficos que mostram os dois momentos de antes e após a emancipação – tipos de
telhas - Capão do Leão, Morro Redondo, Turuçu e Arroio do Padre - RS.
Fonte: gráfico elaborado pelo autor com base no inventário, 2009

Relação da edificação com o lote (Capão do Leão, Morro Redondo, Turuçu e
Arroio do Padre)
Na relação da edificação com o lote, o contraste é pequeno nos recuos frontais: no
recuo frontal total, a ocorrência é de 65% nos prédios anteriores, e de 58% nos posteriores;
assim como no recuo frontal parcial, com 19% nos anteriores e 24% nos posteriores a
emancipação. Nos prédios sem recuo a diferença é ainda menor, de 16 para 18%. A mudança
maior está no recuo bilateral - se percebe a redução da ocorrência desse recuo do percentual
de 54% de antes, para o percentual de 33% depois da emancipação. Essa diferença repercute
na morfologia urbana, propicia a proximidade das edificações das laterais dos lotes,
prejudicando a insolação e ventilação dos prédios. Essa categoria não contribui com a
manutenção das características anteriores com prédios afastados das divisas do lote.
GRÁFICO 4 – Relação da edificação com o lote
Gráficos que mostram os dois momentos de antes e após a emancipação – relação da
edificação com o lote - Capão do Leão, Morro Redondo, Turuçu e Arroio do Padre - RS.
Fonte: gráfico elaborado pelo autor com base no inventário, 2009.
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Conclusões
O resultado dessa análise comprovou a hipótese inicial da pesquisa, de que as novas
construções não compactuam com as características formais dos prédios de antes das
emancipações, ou seja, o patrimônio arquitetônico mudou a partir da emancipação dos
municípios, com alterações nas áreas urbanas com novas construções sem a preocupação com
a morfologia do período anterior as emancipações. Foram constatadas novas formas de
telhados, inexistência de recuos e tipos de materiais que divergem, ou seja, a harmonia do
espaço urbano foi alterada com os novos prédios.
Nas coberturas, as formas, caimentos e tipos de telhas repercutem em grandes
diferenças em relação ao período anterior: a ocorrência de telhados de quatro águas, comum
antes das emancipações (39% dos prédios), não acontece depois dos municípios emancipados
(zero %). O resultado da escolha de um novo material, as telhas de fibrocimento, propicia um
caimento menor e a forma do telhado em duas águas. No caimento, o contraste entre os dois
períodos é significativo, destaca-se a diferença dos mais acentuados, entre 35 e 50 %,
presentes na maioria dos prédios de antes das emancipações (82% dos prédios), enquanto
depois das emancipações essa ocorrência é reduzida de forma significante (29% dos prédios).
Na relação da edificação com o lote a alteração na morfologia urbana se dá nos
recuos, tanto frontais como laterais, com a inexistência e a diminuição dessas distâncias nos
prédios construídos após as emancipações. A consequência é na proximidade dos prédios das
divisas laterais e no alinhamento predial, diminuindo o recuo de ajardinamento nessas
cidades. Nos prédios anteriores observa-se em 54% o recuo bilateral, enquanto nos
posteriores esse percentual cai para 33%. A menor incidência de recuos laterais repercute na
diminuição da iluminação e ventilação dos prédios, assim como na presença da vegetação no
lote.
É possível concluir que na relação de antigos prédios e de novos municípios o
patrimônio arquitetônico tende a uma linguagem universal, com uma qualidade formal
questionável. As novas inserções devem ser vistas como novas e respeitar os atributos
morfológicos de antes das emancipações, sem repetições ou cópias da arquitetura original. No
presente artigo, observa-se que as novas edificações propiciam mudanças não compatíveis
com o período em que eram distritos de Pelotas e em alguns aspectos, não contribuem para
uma condição de respeito à história e à cultura local.
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Plantas arquitetônicas em papel translúcido industrial custodiadas
por acervos patrimoniais. Metodologia de Caracterização
Aline Abreu Migon dos Santos184
Margarete Regina Freitas Gonçalves185
Silvana de Fátima Bojanoski186
Resumo
Este artigo tem por objetivo expor e discutir questões do projeto de dissertação proposto para
o título de Mestre no Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da
Universidade Federal de Pelotas, que tem como tema a conservação do papel translúcido industrial
usado em plantas arquitetônicas encontradas em acervos patrimoniais. O foco do projeto é discutir a
metodologia de tratamento de conservação proposta pela conservadora Barbara Appelbaum,
especialmente na etapa relativa à caracterização do objeto, e mostrar a sua aplicabilidade nos papéis
translúcidos usados para plantas arquitetônicas, tendo como estudo de caso as plantas do Fundo da
Presidência da Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz.
Palavras-chave: Conservação. Metodologia. Plantas arquitetônicas. Papel translúcido. Fiocruz.

Introdução
No século XIX, os arquitetos, assim como os artistas, escolhiam seus suportes de
desenho segundo dois critérios principais: a qualidade da superfície para a técnica a ser
utilizada e a resistência do suporte para passar por arranhões, perfurações do compasso,
rodízios ou estilete (LAROQUE, 2003, p.19).
Com a intensificação do processo de industrialização, após 1865, foram necessárias
novas técnicas de gestão, que levam a profissão de arquiteto a adquirir um caráter gerencial,
com o objetivo de se tornar mais “eficiente. “A profissão de arquiteto, torna-se capitalista,
com a função de gerar lucro” (LATHROP, 1980, p.326).
Catani (2006) ressalta que essa mudança no campo da arquitetura não ocorre de uma
maneira isolada ou imparcial, como se atendesse somente às necessidades da Arquitetura.
“Em realidade, está associada a um processo social mais amplo de implantação de novas
formas de produção, que passaram a exigir um controle maior sobre o processo produtivo por
parte de quem detinha seu planejamento” (CATANI, 2006, p.115). Nesse contexto, a função do
desenho técnico deveria resolver os problemas de produção, através do uso de uma linguagem
gráfica unificada. Ou seja, o desenho deveria ser representado o mais claro possível, evitando
dúvidas no momento da execução do projeto. No século XIX foram elaboradas as primeiras
normas técnicas de representação gráfica de projetos, visando uma linguagem comum para
facilitar a comunicação.
O papel, considerado um dos produtos mais consumidos do mundo, há séculos faz parte do
cotidiano da humanidade. Ele é suporte da informação, e por compor livros, jornais, revistas,
documentos, cartas, desenhos, possibilita para a educação, comunicação, transmissão de
conhecimento, e portanto, são encontrados em acervos patrimoniais.
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As indústrias de papel, com a descoberta de como extrair a fibra de celulose da
madeira e com novas tecnologias e materiais, buscaram a partir do ano de 1800, crescer em
escala produtiva, em qualidade e diversificação de papéis capazes de atender às exigências do
mercado.
Um tipo de papel especial187 para desenho é o papel vegetal, como é popularmente
conhecido no Brasil. Na bibliografia especializada (LAROQUE, 2003; PRICE, 2011; LUBICK, 1999;
VAN DER REYDEN, HOFMANN, BAKER, 1993), este tipo de papel é chamado de papel
transparente, translúcido ou papel de cópia. Existem também as terminologias técnicas que
variam conforme o processo de fabricação desse papel especial.
A produção industrial do papel translúcido188, segundo Laroque (2003, p. 15) começou
por volta de 1860 na Europa, sendo a Alemanha o produtor mais importante. A indústria
continuou a crescer com a construção de fábricas na França, Bélgica e Áustria.
Para a obtenção da translucidez do papel são utilizados os seguintes processos:
1) Impregnação ou revestimento do papel com óleos, resinas e ceras (papéis oleados
ou envernizados);
2) Refino189 intenso da polpa antes da fabricação de folha que induz a fibrilação da
celulose que, consequentemente, aumenta o contato das fibras (papel vegetal natural);
3) Imersão da folha de papel em um banho de ácido para inchar as fibras de celulose
(papel pergaminho vegetal);
4) Supercalendragem190 aplicado a uma folha preparada a partir de celulose altamente
batido (papel glassine);
5) Técnica combinada composta por revestimento ou impregnação na folha formada,
mais refino da polpa. (LAROQUE, 2003, p. 39)
O papel translúcido é encontrado em acervos patrimoniais brasileiros, geralmente em
estado avançado de degradação. A conservação desse tipo de papel no Brasil ainda é pouco
divulgada, provavelmente por falta de conhecimento de como conservar esse material.
Entretanto, devido ao valor dado a esses documentos atualmente, percebe-se a necessidade
do tratamento de conservação. Para isso, é necessário identificar os aspectos que compõem
esse tipo documental.
Como observa Ramón Gutierrez (2001, p.29), somente nos últimos anos começou a
existir uma consciência sobre o valor documental dos arquivos de arquitetura em nosso
continente. Em geral, esses arquivos carecem de uma tutela específica, salvo naquelas
repartições públicas ou escritórios privados nos quais foram necessários conservá-los, graças
ao próprio caráter operativo dos mesmos. De todo modo, tratar-se-ia nesses casos
187

Papéis especiais são fabricados para fins específicos e necessitam de alguns
componentes ou processo de fabricação especial para atingir sua finalidade. Alguns exemplos
são: papel para cigarro, o papel carbono e papéis para desenhos.
188

No presente trabalho utilizar-se-á a terminologia -papel translúcido-, devido às
características visuais, pois, embora seja possível visualizar o objeto que se deseja copiar, por
exemplo, um desenho, essa atividade só acontece quando o papel é colocado bem próximo do
objeto, e, mesmo assim, não se alcança a transparência absoluta. Ao ser afastado, esse papel
apresenta uma característica de translucidez e não de transparência.
189

. O refino (ou refinação) de celulose consiste na aplicação de força mecânica às fibras de celulose de
modo a promover três resultados físicos a elas: Corte, Fibrilação e Hidratação.
190
Operação de acabamento do papel, em que adquire brilho em apenas uma ou nas duas faces.
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“simplesmente de uma operação de armazenamento, sem implicação alguma de uma tarefa
adequada de acondicionamento e catalogação” (GUTIERREZ, 2001, p.29).
A noção documental191 da arquitetura engloba registros referentes à prática
arquitetônica e documentos relativos à arquitetura. A acumulação e a produção de um
arquivo192 de arquitetura normalmente ocorre a partir da realização de rotinas, funções e
atividades relacionadas a uma edificação, que são desempenhadas por diversos profissionais,
principalmente arquitetos e engenheiros, que participam da elaboração e execução de um
projeto arquitetônico (VIANA, 2011, p. 27). Esse projeto, em um arquivo, pode ser considerado
como ponto central da produção documental.
Embora o projeto arquitetônico seja a atividade pela qual a profissão do arquiteto é
conhecida ou reconhecida, no Brasil, percebe-se poucas publicações relativas a este tema,
principalmente relacionadas à sua história e metodologia de sua produção, isto é, a sua
gênese.
Sendo assim, para um melhor entendimento da conservação do papel translúcido
industrial, usado para plantas arquitetônicas, propõe-se a utilização de tratamento da
conservadora norte americana Barbara Appelbaum. A autora coloca que, embora a formação
do conservador seja baseada nos materiais, os dilemas em um tratamento de conservação têm
pouco a ver com os materiais. Segundo Appelbaum (2010, p. xviii) um conservador bem
treinado tem um grande repertório de habilidades de tratamento, mas a pergunta mais difícil
não é sobre o que podemos fazer, mas o que devemos fazer. A autora argumenta ainda que as
questões éticas enfrentadas por conservadores são melhor respondidas quando se buscam as
ciências sociais e humanas, as quais são uma rica fonte para obter uma perspectiva entre a
relação dos seres humanos com os objetos. É a partir desse ponto de vista que a conservadora
norte americana apresenta uma metodologia sistemática, projetada para atender, de uma
forma explícita, todas as questões relevantes para a tomada de decisão em um tratamento de
conservação.
Cabe destacar que, há algum tempo, a tomada de decisão é um dos pontos centrais da
epistemologia da conservação-restauração. Medina-González (2011, p.5) caracteriza o
profissional conservador-restaurador pela sua capacidade de processar informações,
identificar e analisar um problema, aplicar a sua experiência e conhecimento, e, com base
nisso, determinar um curso de ação. Portanto, a tomada de decisão é composta pela relação
entre teoria, metodologia e prática. Nesse sentido Oliveira (2011, p. 72) afirma que decisão é
a ação tomada com base na avaliação de informações, ressaltando ainda a importância em
considerar que para toda ação existe uma reação, e, por consequência, a reação é a base da
decisão.
Logo, sendo o conservador-restaurador um dos responsáveis pela preservação do
patrimônio cultural, este deve pensar profundamente sobre todo o processo de realização de
um tratamento, incluindo não apenas os procedimentos técnicos, mas também a filosofia
subjacente, suposições, e juízos de valor, presentes e futuros, inerentes ao objeto, que podem
contribuir em cada decisão durante o tratamento. Mais que salvaguarda de resquícios do
191

Vale destacar que um documento é a menor unidade de informação registrada com significado
próprio. Nem toda informação que pode ser recuperada sob forma documental é um documento de arquivo.
Documentos arquivísticos são diferenciados de outros documentos pelos motivos de sua criação. Diferentes de
livros em uma biblioteca, que são produtos de uma atividade de coleção consciente, documentos arquivísticos têm
em comum o fato de que estão vinculados ao processo pelos quais foram gerados. (THOMASSEM, 2006, p. 6).
192
Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, arquivo é definido como “conjunto de
documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no
desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do suporte” ou, também, como “instituição ou
serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, a conservação e o acesso a documentos”.
(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.27).
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passado, a proteção do patrimônio cultural é um trabalho de reapropriação, restituição e
reabilitação do próprio presente, com vistas a um futuro de relações sociais mais justas. Por
conseguinte, para elaborar uma proposta de tratamento de conservação, percebe-se uma
necessidade inicial em entender os valores materiais e imateriais193 do objeto que será
tratado.
A Fundação Oswaldo Cruz e a formação do seu acervo arquivístico
A Fundação Oswaldo Cruz (1970) foi criada inicialmente como Instituto Soroterápico
Federal, depois batizada como Instituto Oswaldo Cruz (1908). Seu objetivo era o de fabricar
soros e vacinas contra a peste bubônica. Teve como primeiro diretor técnico do Instituto o
bacteriologista Oswaldo Cruz, que, em 1902, assumiu a direção geral, quando ampliou as
atividades do Instituto, que passou a incluir a pesquisa básica aplicada e a formação de
recursos humanos, deixando de se restringir apenas à fabricação de soro antipestoso. Um ano
depois, Oswaldo Cruz foi nomeado Diretor Geral de Saúde Pública, cargo que equivale ao atual
Ministro da Saúde. Nessa época, o Instituto passou a ser utilizado como base de apoio técnicocientífico, quando se desencadearam memoráveis campanhas de saneamento, principalmente
na cidade do Rio de Janeiro, que neste período foi assolada por surtos e epidemias de peste
bubônica, febre amarela e varíola.
A localização escolhida para a construção do Instituto foi a região da antiga Fazenda de
Manguinhos, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. A área foi desapropriada em 1892
pelo governo federal para a instalação de fornos destinados à queima do lixo urbano. Em 1899,
o barão de Pedro Affonso, responsável pelo Instituto Vacínico Municipal, foi encarregado de
obter soros contra a peste bubônica e sugeriu a criação de um Instituto dentro da cidade do
Rio de Janeiro, sob responsabilidade do governo federal. Inicialmente, o Instituto funcionou
nas instalações adaptadas da fazenda, mas através de decreto oficial de 25 de maio de 1900 194
foi oficializada a conclusão de sua instalação, contendo modernos equipamentos em seus
laboratórios.
Entre os anos de 1904 e 1919 foram construídas as primeiras edificações, uma delas, o
Castelo, que é o edifício principal, com sua ornamentação Neomourisca. As edificações desse
período são denominadas como o conjunto eclético. Na década de 1940, novos prédios foram
construídos para abrigar as atividades em expansão do Instituto, formando conjuntos de
edificações modernistas. É importante destacar que o primeiro conjunto foi tombado pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1981, e o segundo pelo
Instituto Estadual de Patrimônio Artístico e Cultural (Inepac) em 1998.
Em 1970 foi instituída a Fundação Oswaldo Cruz, e a ela foram incorporadas a
Fundação de Recursos Humanos para a Saúde (posteriormente Escola Nacional de Saúde
Publica, ENSP) e o Instituto Fernandes Figueira (IFF). As demais unidades que hoje compõem a
Fiocruz foram incorporadas ao longo dos anos.
Sendo assim, com o passar dos anos, a Fiocruz se estabeleceu como uma das mais
importantes instituições de saúde e ciência da América do Sul. Com o crescimento de seu
patrimônio surge a necessidade da preservação do mesmo. Dessa forma, em 1985, foi criada a
Casa de Oswaldo Cruz (COC), que é uma unidade técnico-científica da Fiocruz.
A COC é um centro de pesquisa e documentação sobre a história das ciências e da
saúde. Ela atua principalmente nas áreas de: preservação e difusão de acervos documentais e
193

Para o tratamento de conservação não se buscam apenas exames físicos, mas também uma
investigação sobre os valores do objeto para quem o custodia e outras partes interessadas, baseando-se em uma
investigação de informações culturais e sociais.
194
<http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/P/verbetes/instsorofed.htm#historico> Acesso em 28
dez 2012.
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museológicos; pesquisa histórica, preservação do patrimônio arquitetônico e ensino de pósgraduação. A COC é composta por quatro departamentos: Departamento de Pesquisa em
História das Ciências e da Saúde, Departamento do Museu da Vida, Departamento de
Patrimônio Histórico e o Departamento de Arquivo e Documentação. Este último, localizado
no prédio de expansão da Fiocruz, próximo ao Campus de Manguinhos, além de ser
responsável pela gestão documental da Fiocruz, também recolhe o acervo histórico e o
conserva.
O acervo arquivístico começou a ser formado em 1986, através de iniciativas
destinadas à criação de fontes de pesquisa histórica e à preservação da memória institucional.
Muitos projetos relacionados à história da instituição contribuíram para a formação do núcleo
original do acervo institucional. O interesse pela reconstituição da história administrativa da
Fiocruz e o diagnóstico da situação de massas documentais, acumuladas em algumas unidades,
subsidiaram a identificação e os primeiros recolhimentos de arquivos institucionais.
Entre os acervos destaca-se o projeto “Constituição de Acervo de Depoimentos Orais
sobre a História da Fundação Oswaldo Cruz e das Práticas de Saúde Pública”, que permite a
identificação e a captação de arquivos pessoais de personalidades que se destacam nos
campos das ciências biomédicas e da saúde pública.
O acervo histórico da Fiocruz é formado por 102 fundos195 e coleções196 de
documentos institucionais e pessoais, dos gêneros textual, iconográfico, cartográfico, sonoro e
filmográfico, que abrangem o período entre 1803 e 2008. Este acervo é muito importante para
a memória e a história da ciência e da saúde no Brasil.
No ano 2000, por iniciativa da Diretoria da Administração do Campus (OLIVEIRA,
COSTA, PESSOA, 2003, p.18.), houve a preocupação em salvar os documentos que estavam em
desuso, mal acondicionados e desorganizados. Esses documentos referem-se aos desenhos
arquitetônicos das construções e sucessivas alterações dos edifícios que compõem o campus
Manguinhos, o Instituto Fernandes Figueira (IFF) e o Instituto de Endemias Rurais (Ineru). Essa
documentação foi encaminhada ao Departamento de Arquivo e Documentação. Percebendo
que a formação e registros sobre a formação física de seus espaços está diretamente
relacionada coma história da instituição, a Fiocruz criou projetos para a conservação e
organização dos respectivos desenhos.
Através dessa documentação, muitas descobertas foram feitas, ampliando o
universo de informações sobre a formação e ocupação, principalmente do campus de
Manguinhos.
A iniciativa para a organização do acervo ocorreu através do projeto “O Campus da
Fundação Oswaldo Cruz: construções, registros, intervenções”, que teve suas atividades
realizadas através de uma parceria entre o Departamento de Patrimônio Histórico (DPH) e o
Departamento de Arquivo e Documentação (DAD). Essas atividades ocorreram durante os
meses de março de 2010 até setembro de 2011. A primeira providência foi a coleta de dados
dos documentos como: histórico das edificações, datas de produção, dimensões, profissionais
responsáveis pelos projetos arquitetônicos que geraram tal documentação, e, também, sua
inserção entre as categorias de Arquitetura, Estrutura, Instalação ou Infraestrutura. As etapas
195

Fundo é o “conjunto de documentos de uma mesma proveniência. Termo que equivale a arquivo”
(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 27).
196
Coleção é o “conjunto de documentos com características comuns, reunidos intencionalmente”
(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.52).
350

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

seguintes foram: arranjo, descrição, codificação, higienização e acondicionamento do acervo.
Esse trabalho resultou na organização dos desenhos arquitetônicos que compõem o Fundo
Presidência da Fiocruz, seção Dirac.
Esse fundo está dividido em seções197 e subseções198. A Subseção Prefeitura do
Campus, que se encontra na Seção Diretoria da Administração do Campus, é composta por
2072 desenhos arquitetônicos elaborados em grafite199 ou nanquim200 sobre papel translúcido.
Esses desenhos são referentes às construções e sucessivas alterações dos edifícios, que
compõem o campus da Fiocruz em Manguinhos, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro e
também a outras edificações localizadas fora desse limite geográfico, mas que integram a
estrutura administrativa da Fiocruz, como o Instituto Fernandes Figueira (IFF), no Flamengo, e
o Instituto de Endemias Rurais (Ineru), em Jacarepaguá. Esses documentos limitam-se entre
1946 e 1996.
O Campus de Manguinhos é extremamente importante para a história da Fiocruz, sua
formação e ocupação ocorreram junto com o desenvolvimento institucional da Fiocruz. Esse
processo pode ser agrupado em três períodos distintos que tem por arquitetura predominante
(OLIVEIRA, COSTA, PESSOA, 2003, p.16): o ecletismo que ocorreu a partir da origem do
Instituto Soroterápico Federal (1900-1940); o modernismo201, com a atuação da Divisão de
Obras, do Ministério da Educação e Saúde – DO/MES202 (1940-1970) e a arquitetura
contemporânea, que ainda prossegue (1975) (OLIVEIRA, COSTA, PESSOA, 2003, p. 14). Já o
Instituto Fernandes Figueira está instalado no antigo Hotel Sete de Setembro, construído em
1922 e localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro. Apenas em 1970 o instituto passa a ser uma
unidade técnico-científica da Fiocruz. Atualmente ele é chamado de Instituto Nacional de
Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira. O Instituto de Endemias
Rurais foi incorporado à Fiocruz também na década de 1970 e, atualmente, é ligado ao
Instituto Oswaldo Cruz203. A edificação foi construída na década de 1950 para abrigar o antigo
Instituto Nacional de Endemias Rurais204 (Ineru).

197

No Dicionário brasileiro de terminologia arquivística seção significa “subdivisão do quadro de arranjo
que corresponde a uma primeira fração lógica do fundo, em geral reunindo documentos produzidos e acumulados
por unidade(s) administrativa(s) com competências específicas. Também chamada subfundo.”.
198
No mesmo dicionário, subseção é “num quadro de arranjo, a subdivisão da seção”.
199
Mesmo não tendo as propriedades da tinta, o grafite é reconhecido como um material de escrita e
desenho. Tem, como o carvão, características de permanência em relação à luz, à água e aos microorganismos.
(SILVA, 2007, fl.09).
200
Tinta negra usada para escrever e desenhar, normalmente, de negro de fumo, pigmento também
conhecido como negro-carbono ou negro-vegetal obtido da fuligem de resíduos de petróleo queimado. É usado
desde a pré-história e considerado o primeiro pigmento conhecido pelo homem. Sua durabilidade resulta da
estabilidade de seu componente principal, o pigmento de carbono amorfo. Essa tinta sobre papel vegetal não deve
ser aplicada em forma de aguada, pois esse suporte costuma ondular quando submetido à água. (SILVA, 2007,
fl.12).
201
A Arquitetura moderna no Brasil compreende o período 1930-1960. Recebe a influência direta do
movimento moderno europeu e mais especificamente de Le Corbusier, que passou pelo Brasil em 1929.
202
Órgão que tinha a atribuição de elaborar projetos de construção, remodelação ou reforma nas
instituições que eram ligadas ao Ministério da Educação e Saúde, dentre eles o Instituto Oswaldo Cruz. A Divisão de
Obras era responsável pela arquitetura moderna da instituição. A DO foi composta por profissionais formados pela
Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, na década de 30. Esse órgão atuou na Fiocruz entre 1940 e 1977.
Os edifícios construídos nesse período foram implantados em áreas extremas do campus de Manguinhos.
203
Criado em 1900, como uma iniciativa pioneira no país, para a produção de vacinas em seus 112 anos de
existência, o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) diversificou suas ações e hoje constitui um complexo que gera
conhecimento, produtos e serviços na área biomédica, para atender as necessidades da saúde da população
brasileira.
204
Ao Instituto Nacional de Endemias Rurais (INERu), criado em 1956, compete: “realizar estudos e
pesquisas sobre o conhecimento de malária, leishmaniose, doença de Chagas, peste, brucelose, febre amarela,
esquistossomose, filariose e outras endemias brasileiras, investigando a natureza e o comportamento de seus
agentes etiológicos, vetores e hospedeiros, assim como os fatores e modos de transmissão; atuar no
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Parte da produção da documentação do fundo se dá no âmbito da Divisão de Obras do
Ministério da Educação e Saúde e outra, mais contemporânea, já no âmbito da Fundação
Oswaldo Cruz. Devido à falta de padronização no registro das informações encontradas nos
desenhos e as dificuldades em se obter o nome completo de parte dos autores, a medida
adotada para a descrição do inventário foi a inserção dos nomes, conforme eles foram escritos
nos documentos, respeitando a grafia original. Os autores que puderam ser identificados
variam entre engenheiros, arquitetos, desenhistas e projetistas, tanto pessoa física quanto
pessoa jurídica. (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2011. p. 13)
Os desenhos foram agrupados de acordo com pavilhão ou prédio, que deu origem a
séries e, no interior de cada série, foram subdivididas por categoria tipológica: arquitetura,
estrutura, infraestrutura e instalação. Para organização desse acervo as técnicas e
metodologias utilizadas tomam por base alguns princípios teóricos de arquivística. Sendo
assim, com a finalização do projeto foi possível inserir a documentação no quadro de arranjo
do Fundo Presidência, Seção Dirac, e elaborar as planilhas de descrição, utilizando-se a Norma
Brasileira de Descrição Arquivística (Nobrade). No total foram 51 séries identificadas pelos
nomes dos pavilhões. Com o tempo muitas dessas construções sofreram mudanças físicas e de
nome. Tais séries receberam a denominação mais atual dos prédios e as explicações
encontram-se na sua própria descrição.
205

Com relação à conservação, esses documentos, de grandes dimensões, estão
acondicionados em mapotecas e protegidos por filme de poliéster. O edifício, apesar de não
ter sido construído com a finalidade de abrigar áreas de depósito, processamento técnico,
laboratórios de conservação e restauro, entre outras dependências, é possível perceber um
esforço da instituição no sentido de adaptar estas áreas com o objetivo de adequá-las ao
trabalho de organização e preservação do acervo existente. A equipe técnica busca a proteção
desse acervo através de: medição de temperatura e umidade constante; ambiente climatizado
para atender às necessidades do acervo; um sistema contra incêndio que não danifique o
acervo; iluminação correta nos depósitos e mobiliário adequado.
Metodologia de Tratamento de Conservação de Barbara Appelbaum
A maioria das publicações sobre metodologia para tratamento de conservação tem
relação entre a conservação-restauração e as ciências exatas, a arte e/ou arqueologia. A
proposta da metodologia de Appelbaum é que ela também relaciona o campo da conservação
dentro contexto das ciências humanas e sociais. Essa metodologia propõe uma nova concepção
para os conservadores dos bens culturais, sendo intelectual, e não estritamente técnica.
Embora reconheça que muitos conservadores já realizam algumas das etapas da metodologia
e consideram muitas das questões que a autora levanta, Appelbaum desenvolveu esta
metodologia como uma forma de assegurar que estas questões são cruciais e devem ser
sistemática, regular e explicitamente consideradas durante o curso de tratamento.
O tratamento considerado positivo e desejável por uma pessoa pode ser visto como
prejudicial ou financeiramente desperdício por outra que tenha uma conexão diferente com o
objeto tratado. De acordo com a autora, "não existem linhas claras que definam igualmente e
em todos os casos, os limites entre os tratamentos de conservação corretos e incorretos. Cada

aperfeiçoamento das medidas de combate às endemias; participar, com a Divisão de Profilaxia do DNERu, dos
inquéritos destinados a determinar o grau de prevalência e de morbidade das referidas doenças e a avaliar os
métodos profiláticos empregados, como também estabelecer as normas observadas nesses inquéritos; promover a
celebração de convênios, acordos, contratos e ajustes com outros órgãos de pesquisas, governamentais ou não”.
205
Segundo o Dicionário brasileiro de terminologia arquivística série é a “subdivisão do quadro de arranjo
que corresponde a uma sequência de documentos relativos a uma mesma função, atividade, tipo documental ou
assunto.”.
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objeto e seu contexto devem ser avaliados individualmente, e cada decisão envolve juízos de
valor” (APPELBAUM, 2010, p. xix).
Appelbaum foca sua metodologia para atender conservadores e proprietários de bens
culturais. Para o conservador, ela apresenta um caminho organizado através do que ela
descreve como "o pântano de demandas conflitantes e difíceis decisões que os conservadores
enfrentam cada vez que eles assumem o tratamento de um objeto" (2010, p. xix). Sua solução
para os conservadores é uma "sistemática metodologia de tratamentos de conservação para
objetos de qualquer natureza que aborde questões relevantes para a tomada de decisão de
um tratamento" (2010, p. xix). Para o proprietário ou depositário de um objeto, a autora
aconselha procurar um conservador com formação ampla para ser capaz de pensar sobre as
questões e esteja disposto a discutir com o proprietário antes de iniciar um tratamento real.
A originalidade da metodologia de Appelbaum é que ela insiste que os conservadores
devem reunir, analisar e organizar informações antes do tratamento para incluir informações
não-materiais juntamente com os dados materiais dos objetos. Por exemplo, enquanto se
realiza um exame físico padrão de um objeto, o conservador também deve buscar informações
sobre os valores que o objeto tenha para o responsável pela coleção e para quaisquer outros
interessados. Segundo a autora, reconstruir a história completa do objeto conduz para uma
escolha do estado ideal do objeto. Este estado ideal, tal como definido por Appelbaum, é o
estado anterior do objeto com o maior significado para seu atual proprietário e serve como
base para a meta realista de tratamento de conservação. Sem considerar as questões nãomateriais, corre o risco de o tratamento ser tecnicamente impecável, mas não adequado a um
determinado objeto ou a quem o custódia.
Appelbaum aconselha primeiramente que o conservador e o proprietário explorem
completamente todas as questões imateriais, para depois tomar uma decisão sobre como
proceder.
A ideia da autora é fornecer um método sistemático para garantir que questões
intelectuais, históricas, culturais e éticas sejam cuidadosamente consideradas e discutidas com
o proprietário ou responsável, sempre que um tratamento de conservação for realizado. A
autora observa: "Nós tomamos por concedido o papel do conservador na preservação do
objeto físico, mas o papel do conservador na interpretação não é tão óbvio. No entanto, a
interpretação está inevitavelmente embutida em cada tratamento de conservação"
(APPELBAUM, 2010, p. 5).
A autora enfatiza que uma caracterização completa do objeto, vai além de apenas
uma descrição física e inclui informações sobre os aspectos materiais e não-materiais de um
objeto. A caracterização do objeto que a autora coloca como “grade de caracterização”, é
apresentada a seguir:

Tabela 1 – “Grade de caracterização”
Aspectos materiais

Aspectos não-materiais

Quadrante I

Quadrante III

Informações:
Fenômenos
Informações: História do
observados e sua interpretação, a objeto, valores atuais, futuros
Informa
identificação
de
materiais, projetos
ção específica
determinação da estrutura.
do objeto
Fonte: custódia, outros
Fonte: Objeto
Estratégia:
Entrevista,
Estratégia: exame físico,
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análise de imagens, testes.
Quadrante II

consultar registros institucionais
Quadrante IV

Informações: métodos de
Informações: Informações
fabrico, propriedades dos materiais, sobre objetos relacionados ao
estudos de deterioração
estudo,
história
da
arte,
Informa
informação cultural geral
Fonte: história da tecnologia,
ção
não
materiais, ciência, conhecimento de
Fonte: profissionais das
específica
do
conservação de objetos similares
áreas envolvidas, conhecimento
objeto
prévio do conservador.
Estratégia:
consultar
literatura de conservação
Estratégia: revisão de
literatura, consultar profissionais
da área envolvida.
Caracterização do Fundo Presidência da Fundação Oswaldo Cruz
Para a caracterização das plantas arquitetônicas do Fundo Presidência da Fiocruz, a
pesquisa teve seu início no Quadrante II, Appelbaum coloque uma ordem, ela apresenta a
possibilidade de que não é necessário segui-la. Inicialmente, ocorreu a busca por informações
sobre os processos de fabricação do papel translúcido, sua conservação e alterações. Muitas
informações foram encontradas na tese de Claude Laroque (2003), Les papiers transparents
dans les collections patrimoniales: composition, fabrication, dégradation, conservation, onde a
autora faz um levantamento bibliográfico do processo de fabricação até sua conservação e no
livro de Lois Price (2010), Line, Shade & Shadow, que apresenta as técnicas usadas para
desenhos arquitetônicos e sua conservação. Entre outras fontes, como normas técnicas,
patentes, artigos sobre técnicas de exames e conservação de papel, etc, destacam-se os
manuais de organização de documentos referentes à arquitetura, que apresentam, além de
metodologia para a organização arquivística, algumas informações sobre as técnicas que
podem ser encontradas nesses acervos. Com isso, surge o entendimento sobre o valor
documental dado pela Arquivologia e o porquê do recolhimento206 desses documentos.
Com relação aos documentos de arquivos recolhidos por instituições patrimoniais,
usou-se como referência a terminologia patrimônio arquivístico, que consta no Dicionário
Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p.130), como “conjunto dos arquivos de valor
permanente, públicos ou privados, existentes no âmbito de uma nação, de um estado ou de
um município”. Segundo Shellenberg:

Os documentos de qualquer instituição pública ou privada
que hajam sido considerados de valor, merecendo preservação permanente para fins de
referência e de pesquisa e que hajam sido depositados ou selecionados para depósito, num
arquivo de custódia permanente (SHELLENBERG, 2006, p.41).
Esse valor dado aos documentos permanentes seria um valor secundário207, isto é, que
diz respeito às possibilidades de utilização do documento por usuários que o procuram por
razões distintas e posteriores àquelas do seu produtor. É importante destacar que na
206

Recolhimento no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, pode ser colocado como “entrada
de documentos públicos em arquivos permanentes, com competência formalmente estabelecida” ou também, a
“operação pela qual um conjunto de documentos passa para o arquivo permanente.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005,
p.143).
207
Ver “Valores de documentos de terceira idade”, BELLOTTO, 2006, p. 113.
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preservação permanente de um arquivo ocorre a avaliação e a seleção dos documentos que,
segundo Belloto (2007), “mereçam” a guarda permanente208. O que se busca na avaliação e
seleção é a eliminação de documentos supérfluos, sem que se prejudique a informação. Esse
processo necessita de uma tabela de temporalidade que é um instrumento de destinação,
aprovado por uma comissão competente formada por profissionais e/ou funcionários da
instituição de interesse, que tem como objetivo determinar prazos e condições de guarda,
buscando transferência209, recolhimento, descarte ou eliminação de documentos.
Sendo assim, coloca-se a necessidade de um entendimento sobre os conceitos de Patrimônio e
sua relação com os registros gráficos de arquitetura, buscando avaliar o Quadrante IV. Esse quadrante
contém informações não-materiais que não são específicas do objeto. Tais informações concernem à
história geral do tipo do objeto em questão. Também está incluída uma ampla gama de informações
culturais: atitudes em relação aos objetos históricos, valores dados pelos seus produtores, usuários e
proprietários, as suas flutuações no valor de mercado, os sinais esperados de uso, condições de
visualização históricas e modos tradicionais de cuidado. Em relação à aplicação do proposto do
quadrante IV para as plantas arquitetônicas, uma fonte de extrema importância é a tese de trabalho de
Ana Pellegrini (2011) - Quando o projeto é patrimônio: a modernidade póstuma em questão. A autora
aborda a possibilidade do projeto arquitetônico ser protagonista, ou até mesmo substituir o edifício
construído como principal documento de toda a intervenção, que vise à conservação patrimonial. Esse
pensamento está em consonância com uma das atas publicadas em 1933 da carta de Atenas de 1931,
onde consta:

A História está inscrita no traçado e na arquitetura das
cidades. Aquilo que deles subsiste forma o fio condutor que, juntamente com os textos e
documentos gráficos, permite a representação das imagens sucessivas do passado (Carta de
Atenas – Atas, 1933).

Portanto, a documentação arquitetônica integra a obra conferindo-lhe sentido
próprio. Ao fixar os acontecimentos a um momento, através dos registros que o identificam, o
arquivo constitui-se como “uma tentativa de negação da temporalidade” (DERRIDA, 2001),
uma vez que possibilita o contato direto com o documento, fixo ao tempo da sua produção,
mas está aberto à releitura e à reinterpretação que podem ser feitas num tempo distinto.
Com relação aos Quadrantes I e II, estão relacionados diretamente com as plantas do
Fundo Presidência da Fiocruz. Para o projeto de pesquisa, o Quadrante II auxilia
208

As instituições guardam os documentos produzidos ou recebidos de cada uma das
unidades governamentais durante o exercício de sua função, que são guardados orgânica e
cumulativamente à medida que se cumprem as finalidades para as quais foram criadas. Este
seria o ciclo vital dos documentos, que é composto pelas três idades: Corrente, sua razão
ligada às razões de sua criação, permanecem de 5 a 10 anos; intermediária, ultrapassa a sua
validade jurídico-administrativa, mas ainda pode ser utilizada pelo produto, prazo aproximado
de 20 anos; e permanente, que seria o recolhimento onde se iniciam os usos científico, social e
cultural dos documentos. (BELLOTTO, 2006, p. 24).
209

No Dicionário brasileiro de terminologia arquivística transferência é a “passagem de documentos do
arquivo corrente para o arquivo intermediário”. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.165).
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sistematizando a coleta de informações sobre o valor dessa documentação para a instituição.
Como já foi apresentado anteriormente, a Fiocruz valoriza o seu patrimônio. A conservação
dessa documentação deu origem a livros e projetos que buscaram e buscam preservar a
história e memória da instituição e seus atores. Sendo assim, essas publicações, juntamente
com entrevistas aos funcionários, estão sendo utilizadas como fontes.
Para finalizar, o primeiro quadrante está relacionado ao exame físico que apresenta
uma análise através de exames sobre o que é o papel translúcido usado nas plantas,
materialmente. A autora destaca que não é neste momento que se apresenta o “estado de
conservação”, pois para este são necessárias comparações. Os exames escolhidos para análise
dos documentos foram: organolépticos210 e microscopia digital (Microscópio Digital Portátil
Dino-Lite AM7013MZT211, para identificação dos processos de fabricação). A justificativa destes
exames se dá devido a uma análise não destrutiva.

Considerações Finais
No caso das plantas arquitetônicas, do Fundo Presidência da Fiocruz, percebe-se que
são documentos e instrumentos da instituição, que além de representarem o registro inicial ou
ideal do edifício também possuem a capacidade de permitir o restauro da construção ao que
era em certo ponto de sua existência, assim como servir de referência para futuras
intervenções no monumento. Sendo assim, é possível escrever sobre arquitetura tendo como
base apenas o edifício, mas não é possível escrever sobre a história da arquitetura sem
consultar os desenhos arquitetônicos.
Portanto, a utilização da metodologia para tratamento de conservação de Bárbara
Appelbaum possibilita uma importante contribuição para a área da Conservação, tanto em
relação à elaboração de uma rica fonte de referência sobre um objeto, assim como, a partir de
um estudo interdisciplinar, uma melhor busca do tratamento, resultando em um diálogo da
Conservação com outras áreas.
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Análise da Casa de Máquinas na represa do Arroio Moreira
Carolina Ritter212
Aline Montagna da Silveira213
Sylvio Arnoldo Dick Jantzen214

Resumo
O estudo constitui-se numa análise estética do edifício da Casa de Máquinas situada na represa
do arroio Moreira, construído no fim do século XIX, pertencente atualmente ao SANEP. A análise foi
realizada a partir do projeto da fachada encontrado ainda no local, a fim de investigar as intensões do
engenheiro Leon Cassan ao conceber o projeto do edifício industrial, peculiar para seu uso e região. A
análise foi dividida em três etapas detalhadas nesse artigo, e teve o intuito de comprovar que o
engenheiro formou-se em alguma escola que seguia os ensinamentos disseminados pela antiga Escola
de Belas Artes Francesa, baseados nos princípios da arquitetura clássica.
Palavras-chave: Hydraulica Pelotense. Patrimônio Industrial. Análise Formal.

Introdução
A Escola de Belas Artes francesa disseminou no século XIX princípios arquitetônicos
clássicos baseados nas regras estéticas de Vitrúvio e no livro Poética de Aristóteles. Apesar do
último não abordar suas teorias voltadas à arquitetura, elas aplicaram-se facilmente a esse
campo do conhecimento, até o fim do século XX (TZONIS & LEFAIVRE, 1986).
A taxis, os gêneros e a comensurabilidade são os princípios compositivos considerados
mais relevantes por Vitrúvio ao realizar-se uma análise formal clássica (JANTZEN, 2013). Essas
categorias serão empregadas para a análise formal do edifício da Casa de Máquinas da antiga
Companhia Hydraulica Pelotense (Figura 1). A obra objeto de estudo foi construída entre 1891
e 1894, durante as obras de ampliação do abastecimento da rede de água encanada em
Pelotas. Distante aproximadamente vinte quilômetros do centro da cidade, localiza-se junto à
represa do arroio Moreira, no município do Capão do Leão.
Este estudo é um recorte do projeto de pesquisa “O patrimônio da industrialização em
Pelotas no século XIX: um estudo sobre a Casa de Máquinas localizada junto ao arroio
Moreira”. A proposta deste ensaio é apresentar a edificação estudada, analisar sobre os
princípios compositivos presentes na sua fachada principal e ampliar o conhecimento sobre a
obra e seu autor.
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FIGURA 1 – Vista da fachada principal da Casa de Máquinas da Hydraulica Pelotense
Fonte: Acervo de Carolina Ritter, 2013

A Companhia Hydraulica Pelotense
A Companhia Hydraulica Pelotense começou o abastecimento de água encanada na
cidade de Pelotas em 1871. O projeto inicial foi projetado prevendo a construção de tanques e
da represa com comporta de ferro junto ao arroio Moreira. Na área urbana, possuía uma Torre
de Depósito (Caixa d’água da praça Piratinino de Almeida) e quatro chafarizes de ferro
fundido.
O contrato firmado entre o empresário de Rio Grande Hygino Corrêa Durão e o
Governo Provincial previa a possibilidade da instalação de penas d’água nos prédios, através
do pagamento de uma taxa fixa, independente do consumo.
O aumento do número de usuários e o desperdício de água pela população foram
problemas enfrentados pela empresa ao longo dos anos. Na última década do século XIX a
empresa busca solucionar o problema, contratando um profissional para elaborar estudos e
propor alternativas para o abastecimento da cidade.
A construção da Casa de Máquinas e a instalação da Torre Metálica junto ao arroio
Moreira foram as soluções implementadas para solucionar os problemas de falta água e de
pressão na tubulação, com o intuito de abastecer satisfatoriamente uma população de quase
cinquenta mil habitantes.
Apesar dessas obras de ampliação do abastecimento realizadas nos anos 1890,
tratadas nesse recorte, o sistema de água encanada não viabilizava a instalação de um sistema
de rede de esgotos, que foi implantado em Pelotas apenas no início do século XX (SILVEIRA,
2009). Nesse período a Companhia Hydraulica Pelotense foi municipalizada.
Atualmente, o Serviço Autônomo de Abastecimento de Água de Pelotas (SANEP) é o
responsável pelo abastecimento de água na cidade, e consequentemente, proprietário das
antigas instalações da Hydralica Pelotense, entre elas o edifício da Casa de Máquinas.
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A Casa de Máquinas da Companhia Hydraulica Pelotense
O projeto da edificação da Casa de Máquinas foi elaborado pelo engenheiro Leon
Cassan, em 1892 (RELATÓRIO, 1892). Através de pesquisas em fontes primárias, entre elas os
relatórios anuais da Companhia Hidráulica e os periódicos que estavam em circulação na
cidade (imprensa diária), buscou-se encontrar maiores informações sobre o profissional
responsável pela obra e sobre a edificação em si.
Nessa investigação não se localizou maiores informações sobre Leon Cassan. A
pesquisa pretendia identificar a escola e o local de sua formação profissional, dados que
poderiam contribuir para justificar os princípios formais que orientaram a concepção da obra.
Até o momento essas informações não foram encontradas.
Um dos motivos que instigaram esse questionamento foi a qualidade gráfica do
projeto arquitetônico elaborado por Leon Cassan. Além disso, a análise da obra edificada
demonstra que mesmo possuindo função industrial, manifesta intenção estética.
Nessa perspectiva, o trabalho aqui apresentado possibilitará a verificação de princípios
compositivos presentes na obra, que permitirá confirmar que essa é uma arquitetura erudita.
Um aspecto que instigou os questionamentos sobre a Casa de Máquinas do arroio Moreira
refere-se a sua localização e a composição escolhida pelo autor. Como ressaltam TZONIS &
LEFAIVRE (1986), não se pode analisar ou conceber um projeto pensando apenas nos aspectos
formais do mesmo, esquecendo o contexto no qual ele será ou está inserido. Foi justamente a
qualidade estética desta arquitetura, inserida em um contexto afastado do cotidiano da
cidade, que nos chamou atenção para a edificação.
A Casa de Máquinas possui algumas características arquitetônicas peculiares para o
uso e para a região: o edifício possui uma cobertura plana e impermeabilizada, suportada por
uma laje de abobadilhas, executadas com tijolos e apoiada por vigas de ferro, solução pouco
encontrada na época.
O edifício é construído em alvenaria de pedra, provavelmente extraída do local. É uma
construção térrea, em forma de T, concebida para a instalação das máquinas e oficinas da
empresa. Possui três compartimentos: dois na parte frontal, onde foram instaladas as
máquinas e a caldeira, e um nos fundos, onde se localizavam as oficinas (SILVEIRA, 2009).
As esquadrias são em arcos de escarção, arrematadas com uma moldura de tijolos à vista,
também encontrados no arremate dos cantos, embasamento, platibanda e frontão da edificação; a
fachada é revestida com um mosaico de pedras irregulares (Figura 2). Essas peculiaridades, somadas à
qualidade estética do edifício, incentivaram a realização de uma análise formal mais aprofundada.

FIGURA 2 – Detalhe da fachada principal da Casa de Máquinas
Fonte: Acervo de Carolina Ritter, 2013
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Atualmente a represa e o edifício ainda estão em uso; as máquinas da época, movidas
a vapor, foram substituídas por novas bombas, situadas dentro edifício. O maquinário antigo
ainda se encontra no local, em bom estado de conservação.
Análise formal
A análise formal foi realizada através do projeto do edifício, pois se constatou que
existem diferenças entre o desenho elaborado pelo engenheiro e a obra edificada. O projeto
encontrado foi um conjunto de quatro desenhos, todos representados em uma única prancha:
a fachada principal (Figura 3), na qual foram realizadas as análises estéticas; a fachada lateral;
o corte longitudinal; e o corte transversal. A planta baixa não foi encontrada.

FIGURA 3 – Desenho da fachada principal, de autoria de Leon Cassan

Fonte: Acervo do Serviço de Saneamento de Pelotas (SANEP), 1892
Salienta-se que as categorias selecionadas e verificadas durante a análise formal da
obra são suposições sobre as intenções estéticas de Leon Cassan. Apesar de não poderem ser
comprovadas por documentação, possuem um embasamento teórico na bibliografia sobre a
produção arquitetônica do período, o que leva a crer que o autor do projeto tinha
conhecimento desses princípios compositivos. Essa suposição foi a gênese deste estudo, que
pretende verificar se a Casa de Máquinas apresenta leis geométricas que regem a sua
composição formal.
Determinação da taxis (trimorfismo)
Segundo Aristóteles, tudo é tripartido; tudo tem um início, um meio e um fim; tudo
tem uma disposição ordenada de suas partes. “A forma tripartida salienta a fronteira entre a
obra e o mundo [...] Estes conceitos se transferem facilmente da literatura para converter-se
nos princípios chave do classicismo na arquitetura.” (TZONIS & LEFAIVRE, 1986, tradução da
autora).
Vitrúvio considera a táxe como a “medida que corresponde às distintas partes da obra
e sua relação com as proporções do conjunto” (TZONIS & LEFAIVRE, 1986, tradução da autora),
definição importante, embora considerada inconsistente pelos autores citados, comparado ao
que diz Aristóteles.
A primeira categoria analisada no projeto de Leon Cassan foi a taxis. O procedimento
de análise consiste na abstração da fachada, destacando a grade geométrica que ordena a
posição dos elementos arquitetônicos. A relação que se percebe é a presença de uma linha
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central que divide o plano principal do edifício em duas partes iguais. Verificou-se, como
mostra a figura 4, um trimorfismo na disposição horizontal dos elementos da fachada, onde
estão definidos o embasamento, o corpo e o coroamento (platibanda) da mesma.
Verticalmente, observa-se a tripartição no esquema ABA que a fachada possui. Seu
corpo central, determinado pela medida B, é marcado pelo frontão onde se encontra o relógio.

FIGURA 4 – Demonstração da taxis

Fonte: Desenho de Carolina Ritter, 2013
Também foram encontrados dois triângulos equiláteros na fachada (Figura 5) que
ressaltam a percepção de simetria da fachada principal.

FIGURA 5 – Triângulos Equiláteros na fachada

Fonte: Desenho de Carolina Ritter, 2013
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Identificação de elementos de ornamentação arquitetônica
Essa parte da análise está embasada no decoro de Vitrúvio que foi adaptado às
necessidades da nova arquitetura do fim do século XIX. Como exemplo, uma das classificações
vitruvianas deste tópico são os gêneros, onde as ordens das colunas são escolhidas de acordo
com o caráter da edificação (JANTZEN, 2013). Esse item não será tratado com maior ênfase
pelo objeto de estudo não possuir suas ornamentações baseadas em princípios da arquitetura
clássica, mas constata-se que o engenheiro utilizou motivos estilizados e geométricos em
alguns elementos da fachada: nas colunas, na chaminé, no relógio e nas molduras das
esquadrias.
A presença do relógio, em uma edificação distante do centro urbano é uma
característica peculiar do projeto. Esses elementos foram bastante empregados em edificações
fabris, simbolizando o tempo linear que rege o mundo industrial (CORREIA, 2010).

Verificação da comensurabilidade: proporções, paralelismos e contrastes
“Os sistemas de proporção se originam do conceito de Pitágoras de que ‘tudo é
número’ e na crença de que certas reações numéricas manifestam a estrutura harmônica do
universo” (CHING, 1998). Os gregos e romanos da Antiguidade empregavam com frequência o
retângulo irracional φ em suas obras que, segundo eles, representava uma expressão perfeita
de beleza e harmonia. “Os arquitetos da renascença, acreditando que seus edifícios tinham de
pertencer a uma ordem mais elevada, retomaram os sistema matemático grego de
proporções” (CHING, 1998).
Outro conceito que pode ajudar a compreender este item é o de que a razão “se refere
à comparação quantitativa de duas coisas semelhantes [ou seja, os diferentes tipos de
retângulos irracionais formados a partir de divisões numéricas], enquanto a proporção se
refere a igualdade de razões *constituindo os paralelismos e contrastes+.” Assim, na
Antiguidade “desenvolveram uma progressão ininterrupta de razões que formavam a base
para as proporções de sua arquitetura” (CHING, 1998).
A verificação da comensurabilidade trata de identificar as relações de proporções
presentes nos elementos que constituem a fachada da Casa de Máquinas, procurando
possíveis retângulos irracionais intrínsecos às medidas desses elementos. A técnica para a
verificação dessas relações utiliza um instrumento chamado de proporcionômetro,
confeccionado pela autora a partir das relações numéricas que se pretende detectar. A figura 6
demostra uma sequência de como é realizada a análise, neste caso, a existência do retângulo
√2 encontrado nas janelas do edifício.
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FIGURA 6 – Sequência demostrando a análise de uma janela através do uso do
proporcionômetro

Fonte: Acervo de Carolina Ritter, 2013
Neste instrumento foram calibradas as proporções dos retângulos irracionais √2
(1:1,41), φ (1:1,68), √3(1:1,73, e √5 (1:2,24).
As Figuras 7 e 8 apresentam duas possíveis diretrizes de composição da fachada. A
primeira foi elaborada apenas com a presença do retângulo irracional √2, demonstrando a
mesma proporção nas partes da fachada e também nas esquadrias. As linhas tracejadas
mostram os paralelismos (quando os retângulos estão posicionados no mesmo sentido) e os
contrastes (quando as diagonais de retângulos de mesma razão formam um ângulo de 90°
entre si).

FIGURA 7 – Composição com o retângulo irracional √2

Fonte: Desenho de Carolina Ritter, 2013
A Figura 8 mostra a presença de dois tipos de retângulos irracionais (√5 e φ). A
composição destes retângulos na fachada forma um quadrado (conforme destacado no lado
direito da figura 8). Neste exemplo também se verifica a existência de paralelismos e
contrastes entre os retângulos encontrados.
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FIGURA 8 – Composição com os retângulos irracionais √5 e φ

Fonte: Desenho de Carolina Ritter, 2013
Considerações
O estudo buscou contribuir para a preservação da memória da Companhia Hydraulica
Pelotense e de um de seus principais remanescentes do século XIX: a Casa de Máquinas, um
exemplar do patrimônio arquitetônico industrial da cidade. Uma compreensão mais detalhada
dessa tipologia justifica-se pelo fato de que o “interesse pela preservação do patrimônio
industrial [é] relativamente recente e deve ser entendido no contexto de ampliação daquilo
que é considerado bem cultural” (KÜHL, s.d., p. 1).
O estudo de uma das fachadas da edificação confirmou que o edifício foi projetado e
construído com conhecimento e domínio de categorias de composição, estudadas nas
politécnicas e escolas de engenharia, e também na École de Ponts et Chaussées de Paris. As
regras estéticas de todas essas escolas seguiam a tradição da Escola de Belas Artes francesa,
presentes na Casa de Máquinas da Companhia Hydraulica Pelotense. Apesar de identificar
esses princípios, ainda não foi possível afirmar com certeza o local da formação do engenheiro
responsável pela obra.
Este estudo acrescenta importantes dados à história da Companhia Hydraulica
Pelotense, e consequentemente, à história da cidade no fim do século XIX: demonstra que a
Casa de Máquinas apresenta preocupações com aspectos arquitetônicos e estéticos. Apesar de
sua localização distante do centro urbano, percebe-se que o edifício que poderia ser
considerado apenas peculiar aos nossos olhos, possui uma erudição que pode ser desvendada
por seu estudo e análise.
O relato desse estudo, além de contribuir para o conhecimento e preservação do
patrimônio arquitetônico da industrialização, pode incentivar futuras pesquisas em relação ao
edifício e seu projetista, e instigar este tipo de análise em outros edifícios de relevância
histórica, arquitetônica e/ou cultural.
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O século XIX e o Centro Histórico do Rio Grande
Eliza Furlong Antochevis215

Resumo
O trabalho apresentado tem por objetivo abordar o desenvolvimento das atuais ruas Riachuelo
e Marechal Floriano, situadas no centro histórico da cidade do Rio Grande, durante o século XIX.
Inicialmente foi realizada uma apresentação da cidade, relatando desde as justificativas da fundação do
Presídio e Povoação do Rio Grande de São Pedro, em 1737, até a sua consolidação como cidade no
século XIX. Juntamente com fontes iconográficas são utilizados relatos de viajantes estrangeiros que
ajudaram a recriar a imagem das duas principais ruas da cidade no período proposto. Em um segundo
momento, através de fotografias da época, é apreciada a evolução da arquitetura nas vias antigamente
chamadas Rua da Praia e Rua da Boa vista. Embora de forma simplificada, suas edificações seguiram o
restante do país, representando a corrente luso-brasileira. O ecletismo aparece tardiamente, no final do
século XIX, em poucos exemplares.
Palavras-Chave: arquitetura, cidade, século XIX, Rio Grande.

Introdução
O presente trabalho visa apresentar o panorama no qual se encontrava o centro
histórico da cidade do Rio Grande durante o século XIX. São abordadas tanto questões gerais
referentes ao desenvolvimento urbano da cidade, como particulares, relativas às correntes
arquitetônicas representadas nas principais vias, relacionando-as com as linguagens
arquitetônicas existentes no Brasil na mesma época e com as especificidades do local.
O objeto de estudo são as ruas Marechal Floriano (antiga Rua da Praia), e Riachuelo
(antiga Rua da Boa Vista) com suas edificações. As duas vias sempre foram de extrema
importância para a cidade e acompanharam o seu crescimento.
O recorte físico foi realizado levando-se em conta o fato de que o centro histórico foi a
origem do assentamento e possui, ainda hoje, a maioria dos prédios mais antigos do
município, principalmente, nas duas ruas que foram estudadas. O século XIX foi escolhido
como recorte temporal por ter representado um período de grande desenvolvimento sócioeconômico para a cidade.
É esperado que esse artigo contribua para o entendimento de uma arquitetura rica,
mas muito pouco estudada, que muitas vezes é desvalorizada por sua população. Rio Grande é
a cidade mais antiga do estado e já recebeu o título de Cidade Histórica – Patrimônio do Rio
Grande do Sul. Segundo o militar francês Nicolau Dreys, que residiu na Vila do Rio Grande de
São Pedro na primeira metade do século XIX, a cidade apresentava cais regulares, um porto
retificado, ricos armazéns e belas casas, podendo naquela época concorrer com as mais
notáveis cidades da América do Sul (DREYS, 1961).
Por essas razões é necessário que Rio Grande receba mais apreciações sobre o seu
crescimento urbano e também sobre sua arquitetura.

Origem e desenvolvimento do Rio Grande de São Pedro
A cidade do Rio Grande foi o primeiro referencial urbano luso-brasileiro nas terras ao sul
do Brasil (TORRES, 2001). Teve origem na criação do Presídio e Povoação do Rio Grande de São
Pedro, em 1737. Sua função não visava apenas questões militares, como fornecer apoio à
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Colônia do Sacramento. Estava amplamente conectada ao contexto geo-político platino
iniciado no século XVI, e ao sócio-econômico gerado no centro-sul do Brasil no começo do
século XVIII (QUEIROZ, 1987).
Há indícios de que, em 1737, tenham sido criados dois núcleos para a povoação. O do
Porto, nas margens da Laguna dos Patos e um segundo, chamado Estreito, próximo ao Saco da
Mangueira. Possuindo função extremamente militar, este último não veio a obter crescimento.
O núcleo do Porto, no entanto, por abrigar a principal atividade econômica do local e ainda
possuir função comercial, desenvolveu-se formando o atual centro histórico da cidade do Rio
Grande (OLIVEIRA, 2012).
No núcleo do Porto foram construídos o Forte Jesus Maria José e uma Igreja, ambos
não mais existentes. Segundo a Carta Régia de fundação da Vila do Rio Grande de São Pedro,
do ano de 1747, Rio Grande deveria possuir o seu maior lado voltado para a água (TORRES,
2001). Dessa forma, a Vila foi recebendo vias paralelas à Laguna dos Patos. O caminho que
provavelmente levava os habitantes ao mar, saindo da Vila em direção ao Saco da Mangueira,
muito possivelmente deu origem à Rua Direita, atual Rua General Bacelar (OLIVEIRA, 2012).
Apesar das dificuldades causadas pelos ventos e pela grande quantidade de areia, a
Vila do Rio Grande de São Pedro continuou a crescer ao longo do século XVIII, deixando de ser
alojamento para os soldados e suas famílias, e recebendo seus primeiros comerciantes.
No início do século XIX, a Vila tornou-se o principal ponto de comércio da Capitania,
graças ao seu movimento portuário (QUEIROZ, 1987). A economia ampliou-se e novos
imigrantes chegaram em busca de trabalho.
Em 1809 o comerciante inglês John Luccock esteve em Rio Grande e descreveu que a
principal rua ficava na direção leste-oeste, com belas casas e, atrás dela, situava-se outra rua
com cabanas pequenas, construídas em barro e cobertas de palha, para as classes mais baixas
(LUCCOCK, 1987). O comerciante relatou ainda ter alugado uma casa térrea, semelhante às
outras do lugar, com uma sala que dava para a rua, uma alcova como quarto de dormir e uma
cozinha de chão em uma edícula.
Na década seguinte outro viajante passou pela cidade, divulgando posteriormente
suas impressões sobre a mesma. O naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire visitou Rio
Grande no ano de 1820, afirmando que a mesma possuía seis ruas bastante desiguais,
atravessadas por estreitos becos, sendo a mais comprida a Rua da Praia, às margens do canal
(SAINT-HILAIRE, 1999). Ainda segundo o viajante, nessa rua estavam quase todas as lojas e
vendas, casas com janelas envidraçadas, cobertas de telhas e com sacadas de ferro. As quatro
últimas vias eram compostas de miseráveis casebres.
Dois documentos iconográficos da década de 1820 contribuem para o entendimento
da distribuição das ruas na Vila. O primeiro é a aquarela de Jean Debret, feita em 1823,
conforme figura 1. Essa imagem recebeu a análise de Barreto (1973-76) que afirma ver-se em
primeiro plano a ponta da Macega e, logo em seguida, os armazéns e sobrados recentemente
construídos na Rua Nova das Flores (posteriormente Rua da Boa Vista). Logo atrás observamos
a Rua da Praia, que, segundo o mesmo autor, teria sido aberta pouco tempo antes, em fins do
século XVIII, sendo bem visível a Capela da Ordem Terceira de São Francisco.

FIGURA 1 – Aquarela do Porto do Rio Grande, feita por de Jean Debret em 1823.
Fonte: TORRES, 2001, p. 69
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O segundo documento, figura 2, é um mapa desenhado em 1829 que representa as
principais ruas da cidade, apresentando ainda, em traço mais espesso, os quarteirões
edificados. Nele é possível perceber a Rua Direita (atual General Bacelar), seguida da Rua da
Praia (hoje Marechal Floriano). A Rua Nova das Flores (atual Riachuelo), posteriormente Rua
da Boa Vista, apresenta a extensão de apenas três quarteirões. Essas ruas foram destacadas na
imagem, assim como a Igreja Nossa Senhora do Carmo, que será comentada posteriormente.

FIGURA 2 – Mapa da Vila do Rio Grande de São Pedro, representado em 1829.
Fonte: Acervo da Biblioteca Riograndense. Edição da autora, 2013.

Após a análise dos dois documentos, acredita-se que a “rua principal” contemplada
por Luccock em 1809 tenha sido a Rua da Praia, pois essa via recebeu a maioria das
construções de maior relevância no período estudado. Não foi possível, até o presente
momento, comprovar com documentos históricos a data em que os quarteirões da Rua Nova
das Flores passaram a ser edificados. Como Saint-Hilaire afirma que a Rua da Praia estava “à
margem do canal”, ainda em 1820, pode-se concluir que as duas ruas ditas por ele como “as
mais importantes” sejam a Rua da Praia e a Rua Direita, tendo essa última, então, sofrido
alterações em sua arquitetura desde 1809, quando Luccock afirmou que só possuía “cabanas
pequenas”.
Um indício da data de abertura da Rua Nova das Flores pode ser o ano de 1823,
quando foram concluídas a construção do porto (atual Porto velho) e a dragagem do cais,
eventos que permitiram que a cidade recebesse grandes navios, que anteriormente
embarcavam em São José do Norte (QUEIROZ, 1987). Outra questão a ser considerada é o fato
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da consolidação da Rua Riachuelo ter ocorrido a partir de sucessivos aterros nas margens do
canal, a partir da Rua Marechal Floriano, que permitiram a ampliação da área urbana do
município (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 2012).
Em 1834, um ano antes de Rio Grande ter sido elevada à condição de Cidade,
outro visitante estrangeiro, o francês Arsène Isabelle, narrou a sua visão da cidade. Afirmou
que na mesma havia três ruas principais muito compridas, nas quais apenas os passeios eram
calçados (ISABELLE, 1983). Segundo ele, o comércio era a principal atividade econômica, sendo
que alguns ricos comerciantes construíram amplas casas e armazéns. O relato permite concluir
que as três ruas seriam agora a Rua General Bacelar, a Rua Marechal Floriano e a Rua
Riachuelo, que provavelmente já havia tornado-se mais extensa. A rua posterior à Rua General
Bacelar, na época Rua do Pito, não possuía grande extensão no mapa de 1829, muito
provavelmente pelas dunas existentes.
Na década de 1850 a cidade havia alcançado um crescimento urbano e
demográfico bastante considerável. Segundo o Relatório da Câmara Municipal do Rio Grande,
de 1851, a cidade possuía poucos lampiões para as suas 32 ruas, que contavam com 1732
propriedades (TORRES, 2001). Conforme o mesmo relatório, muitas ruas da cidade, assim
como a Praça Municipal, tornavam-se alagadiças e intransitáveis no inverno, devido à falta de
aterramento.
No ano de 1865, por ocasião da Guerra do Paraguai, desembarcam na cidade D. Pedro
II e seu genro, o Conde D’Eu. Esse último escreveu relatos sobre o local, afirmando que o
mesmo continha quatorze mil habitantes, muitas casas de comércio européias e três ruas
principais calçadas, todas paralelas à praia, nas quais existiam elegantes lojas (D’EU, 1980). O
calçamento dessas ruas foi a única melhoria desde as descrições de Isabelle, em 1834.
Na mesma década, no ano de 1868, a Revista Arcádia publicou dados
importantes sobre a cidade. Segundo a publicação, existiam 1870 casas edificadas e 37 em
construção, 118 sobrados (entre dois e quatro pavimentos) e dois em construção. A revista
ainda relatou que Rio Grande possuía 33 ruas, quatro becos e sete praças. Entre as principais
ruas estavam a Rua Riachuelo (antiga Rua da Boa Vista), a Rua Pedro II (antiga Rua da Praia),
sendo a mais importante rua com “lindos edifícios e quase toda calçada”, e a Rua dos Príncipes
(anteriormente Rua Direita). Essa mudança na nomenclatura das ruas havia ocorrido devido à
visita de D. Pedro II e do Conde D’Eu, em 1865, sendo uma homenagem aos dois nobres e à
Batalha do Riachuelo.
Após análise do Relatório da Câmara Municipal do Rio Grande de 1851 e da Revista
Arcádia de 1868, foi possível averiguar que a cidade ampliou-se urbanisticamente e
demograficamente ao longo desses 17 anos. O número de habitações aumentou em 295 e o
de ruas em cinco.

Arquitetura nas ruas principais
Após o estudo histórico da Rua Marechal Floriano (anteriormente Pedro II e
Rua da Praia) e da Rua Riachuelo (anteriormente Rua da Boa Vista e Rua Nova das Flores), o
presente trabalho objetivou a apreciação da arquitetura edificada nessas vias, utilizando fotos
da época e dados sobre alguns prédios históricos, como suas datas de construção.
Uma evidência da relevância da arquitetura dessas duas vias para a cidade é a
presença de ilustrações tanto do Porto do Rio Grande como da Rua Pedro II em um postal de
1898, que destacava as principais imagens do município. As ilustrações podem ser vistas à
esquerda do postal.
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FIGURA 7 – Cartão postal de vistas da cidade, com inscrição de 1898.
Fonte: TORRES, 2013

Rua Marechal Floriano
Conforme citado anteriormente, essa rua sempre contou com construções de grande
relevância para a cidade, residenciais e comerciais. A figura 3 apresenta a rua no ano de 1850.
Vê-se, à esquerda, tanto sobrados de dois pavimentos quanto casas térreas, com telhado
aparente, sem a constatação, ao menos nas construções melhor representadas na fotografia,
do uso de platibandas. Os dois primeiros sobrados possuíam aberturas com vergas retas,
enquanto a edificação térrea a seguir apresentava arcos abatidos.
À direita da foto, em primeiro plano, vê-se um homem de terno preto em frente a um
muro com gradil, que era a entrada da primeira Igreja do Carmo, também indicada na figura 2,
que posteriormente foi demolida para o alargamento da Rua Benjamin Constant. Ao lado do
muro existia uma casa térrea, com aberturas em arco abatido e telhado colonial. A próxima
construção parece ser um sobrado de três pavimentos com balcão corrido, mas devido às
condições da fotografia não é possível relatar maiores detalhes.

FIGURA 3 – Fotografia da Rua da Praia na década de 1850.
Fonte: Fototeca Municipal Ricardo Giovannini
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Devido à sua localização próxima à Laguna dos Patos, o que acabou dando-lhe o nome
de Rua da Praia, a via dividiu com a Rua da Boa Vista a localização das fachadas principais do
prédio da antiga Alfândega, que foi edificado em quarteirão único. Sua construção iniciou em
1874 e até 1880 rendeu muitas despesas, sendo considerada finalizada, com melhorias,
apenas em 1937 (COSTA, 1992). Conforme registrado na figura 4, de 1889, o prédio foi
construído com a influência da corrente neoclássica, apresentando monumentalidade e
simetria. A construção aparece com seus frontões e colunas, no lado esquerdo da imagem.
No lado direito pode-se observar, em primeiro plano, alguns sobrados de dois
pavimentos, possuindo portas e janelas com arcos abatidos, telhado aparente e balcão corrido.
Esses sobrados são muito semelhantes aos que Saint Hilaire descreveu em 1820 e é possível
que abrigassem algumas das lojas elegantes descritas pelo Conde D’Eu em 1865. No restante
da imagem é possível perceber apenas que as construções eram casas térreas ou sobrados de
dois pavimentos, além de que o sobrado ao lado da Alfândega apresentava platibanda.

FIGURA 4 – Fotografia da Rua da Praia em 1889.
Fonte: Acervo da Biblioteca Riograndense

Após a apreciação das duas imagens percebe-se que a arquitetura da Rua da Praia
obteve um desenvolvimento do ano de 1850 ao de 1889. Apesar de a última ter sido registrada
a partir de um ponto mais nobre da rua, próximo à Praça da Alfândega (atual Praça Xavier
Ferreira), as edificações apresentam um pouco mais de detalhamento, como as molduras das
aberturas. Excetuando-se o prédio da Alfândega, edificação com características únicas no
período, as construções vistas nas fotografias pertencem à linguagem arquitetônica lusobrasileira, com suas vergas retas ou em arco abatido, seus telhados cerâmicos e seus os
balcões de ferro. Outra característica importante é o fato de a maioria das construções
estarem edificadas no alinhamento predial, tanto na primeira quanto na segunda metade do
século XIX. Essa relação de dependência com o lote é uma propriedade das construções lusobrasileiras (REIS FILHO, 2011).
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Rua Riachuelo
A Rua Riachuelo sempre foi de extrema importância para a cidade, por localizar-se nas
margens da Laguna dos Patos e, consequentemente, ter recebido o seu primeiro porto. Dessa
forma, durante o século XIX, Rio Grande tornou-se uma rota importante e a Rua Riachuelo
passou a receber a maior parte de tudo o que ingressava na região: mercadorias, homens,
jornais, livros e ideias (ALVES, 2007).
Sabe-se que no mapa de 1829 ela já havia sido representada, como Rua nova das
Flores, possuindo a extensão de três quarteirões. Em algumas gravuras do final do século XIX a
rua já apresenta uma extensão bem maior. No entanto, as mesmas não foram utilizadas nesse
trabalho por não apresentarem um nível de detalhamento que auxiliasse na análise da
arquitetura edificada.
A figura 5 é uma gravura feita por Francis Richard, em 1860. Não há registros da
passagem de Richard por Rio Grande, mas sua gravura foi publicada em um jornal francês na
década de 1860, junto com uma descrição do Cais da Boa Vista, afirmando que o mesmo se
prolongava sobre a orla da lagoa e estava rodeado pelas moradias dos principais comerciantes
brasileiros (BARRETO, 1973-76).

FIGURA 5 – Gravura “Le quai de Belle-Vue à San-Pedro de Rio grande (Brèsil)”, feita por
Francis Richard em 1860.
Fonte: TORRES, 2001.

A gravura retrata o porto da cidade, dando destaque às suas embarcações. As
construções aparecem posicionadas em uma linha contínua, diferenciando-se umas das outras
por suas alturas, algumas térreas, outras sobrados com dois e até três pavimentos. Vê-se
balcões corridos, vergas retas ou com arcos abatidos, camarinhas e a maioria dos telhados de
barro aparentes. Os edifícios ao centro das edificações já apresentavam platibanda, sendo que
a mais ornamentada era a do prédio de três pavimentos.
Na figura 6 observa-se outra fotografia da rua, na década de 1870 ou 1880. Nela, as
edificações podem ser melhor apreciadas. Em primeiro plano encontrava-se um armazém
chamado “Naval Store”, apresentando aberturas com vergas retas, sendo que as do térreo
eram portas e as do primeiro pavimento apenas janelas, o que justifica a ausência do balcão. O
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prédio ao lado possuía aberturas com arcos abatidos e balcões individuais no primeiro
pavimento. Os dois prédios não apresentavam platibanda.
A edificação de três pavimentos a seguir mostrava-se um pouco diferente, com
aberturas de arcos plenos e platibanda, mas mantendo o balcão corrido, como as edificações
da figura 5.

FIGURA 6 – Fotografia da Rua Riachuelo na década de 1870 ou 1880.
Fonte: TORRES, 2001, p.86

Embora as imagens da Rua Riachuelo tenham sido retratadas por ângulos diferentes,
observa-se que a primeira apresenta edificações mais verticalizadas do que a segunda. Com
relação à evolução da arquitetura, a rua desenvolveu-se de modo semelhante à Rua Floriano.
Com o surgimento de alguns elementos do período eclético, como as platibandas e os arcos
plenos, essas ruas foram deixando de apresentar apenas edificações luso-brasileiras. Contudo,
percebe-se que o ecletismo não obteve grande crescimento na cidade. Eram poucos os prédios
do século XIX que apresentavam suas características, embora em outras partes do Brasil a
mesma linguagem já fosse existente desde a segunda metade do mesmo século (REIS FILHO,
2011).

Conclusões
As ruas Marechal Floriano e Riachuelo foram representativas do desenvolvimento
econômico da cidade. Receberam prédios comerciais e residenciais importantes que foram
retratados e descritos por viajantes europeus como “belas edificações”.
Apesar dos problemas enfrentados, como a areia constante e os alagamentos, a cidade
desenvolveu-se ao longo do século XIX, sendo um importante acesso de mercadorias que
entravam no estado. Com relação à arquitetura edificada, a cidade seguiu as tendências da
linguagem luso-brasileira, como no restante do país. No entanto, é possível afirmar que suas
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edificações eram mais simplificadas, provavelmente pela sua função militar inicial. O ecletismo
tardou a chegar à cidade e apresentou poucos exemplares no período analisado.
A arquitetura e o urbanismo desenvolvidos em Rio Grande durante o século XIX
contribuíram para que a mesma possuísse valor histórico. O Porto Velho e as edificações da
Rua Riachuelo, assim como as da Rua Marechal Floriano merecem fazer parte dos principais
atrativos da cidade, sendo que a sua história deve ser um dos motivos fundamentais para a
preservação do seu patrimônio cultural.
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Residências Neocoloniais do Bairro de Nazaré (Belém-PA): um
percurso guiado pela Etnografia de Rua.
Felipe Moreira Azevedo216
Cybelle Salvador Miranda 217

Resumo
Em Abril de 2013, demos início a pesquisa de campo para o curso de Mestrado do Programa de
pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, que tem como objeto de estudo as residências
neocoloniais situadas em Belém, no Estado do Pará. O presente artigo consiste na apresentação dos
dados obtidos da etapa de Etnografia de rua para a disciplina de Método Etnográfico para Pesquisa em
Arquitetura, sendo selecionado como recorte geográfico o Bairro de Nazaré, onde procuramos analisar e
diagnosticar elementos, formas, detalhes e intervenções arquitetônicas, assim como outros exemplares,
porém já apresentando descaracterizações e os que possuem traços da arquitetura Neocolonial,
atentando, também, para o contexto onde estão atualmente inseridas, na forma de circulação de
transeuntes, dos moradores, de veículos, as intempéries de nosso clima, assim como na presença de
mobiliário e equipamentos urbanos e na análise do contexto histórico no qual foram, provavelmente,
construídas.
Palavras-chave: Neocolonial; Etnografia de Rua; Bairro de Nazaré; Belém-PA.

Prólogo - O Início de uma Jornada Através da Etnografia de Rua:
Propor o contrário do que fazemos, é justamente o objetivo da etnografia de rua.
Quando estamos nela e a percorremos sem ter um caminho especificado, ou melhor, sem ter
definido onde queremos chegar, começamos a colocar, em prática, nossos sentidos para
perceber como se comporta nossa cidade, as pessoas, o trânsito, além das construções.
A cidade acolhe seus passos, e ela passa a existir na existência deste que vive, na
instancia de seu itinerário, um traçado que encobre um sentido, (...), uma caminhada
cosmológica com os jogos de memória que os tempos reencontrados proustianos encenam.
(ROCHA & ECKERT, 2001, p. 03).
Para ROCHA & ECKERT (2001) experiênciar a cidade através da etnografia de rua possui
uma relação de interação entre o pesquisador/observador e o indivíduo que encontramos.
Logo, partindo desse método, analisar as edificações neocoloniais no Bairro de Nazaré pode
seguir outro rumo do estudo (análise) puro, acadêmico, ou seja, através da etnografia
podemos compreender as relações entre as residências e seus moradores, assim como os
transeuntes de passagem, além da interação delas com seu entorno. Entretanto em NOVAES
(1998) vemos a imagem como uma cópia da realidade a qual tiramos o sentimental a fim de
termos uma visão racional.
(...) o uso da imagem acrescenta novas dimensões à interpretação da história cultural,
permitindo aprofundar a compreensão do universo simbólico, que se exprime em sistemas de
atitudes por dos quais grupos sociais se definem, constroem identidades e apreendem
mentalidades. (NOVAES, 1998, p. 116).
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Assim o olhar do etnógrafo muda com as imagens, principalmente por que seu uso é
dado comprovativo da realidade estudada e que servirão para análise. Mas devemos ser
cautelosos, por isso Darbon faz a seguinte pergunta “o que é uma imagem?” (DARBON, 1998,
p. 102), e a partir disso nós, como arquitetos usando o método, podemos captar da imagem
aquilo que desejamos passar e assim, aliar, esta ferramenta aprimorando o entendimento do
leigo. Logo, a etnografia de rua torna-se um método onde o Texto e a Imagem unem-se,
garantindo as várias formas de interpretamos nosso espaço amostral.

ATO 1 - O Início do Risvéglio: A Loucura de Carmem.
(...) ornado pela vontade prima de realizar a incursão, peguei como Primeiro Fólio218 a
cena da Gov. José Malcher, (...). A esta busco a reconstrução discursiva da realidade analisando
elementos de prováveis residências neocoloniais, a tempo descompromissadas de um olhar
(acadêmico) mais atento, (...), assim como os demais componentes da paisagem urbana.
(Trecho do diário de Campo – Belém, 22 de Abril de 2013, das 9:00 ás 10:00. Segunda-feira).
Nas primeiras quadras há casas – antigas – intervidas para adequar-se a novas funções.
Todavia outras mantêm seus detalhes e formas originais. Entretanto além do levantamento,
objetiva-se, analisar os indivíduos que usam a avenida. Portanto, para Gilbert Ryle – segundo
Geertz, (1957, p.15-16) – “sobre descrição densa, (...) ele diz, o ‘Le Penseur’ está fazendo:
‘Pensando e Refletindo’ e ‘O Pensar dos Pensamentos’”, ou seja, entender a prática
etnográfica é selecionar dados, transcrever textos, mapear campos através da analise do
global e do particular onde o pesquisador esta inserido.
FIGURA 1 - 2013, Belém, Pará, casa na Av. José Malcher esquina com a Tv. Benjamin
Constant.
Fonte: AZEVEDO, Felipe Moreira.

Assim ao caminhar nas primeiras quadras vemos a falta de arborização e os indivíduos
à rua. E ao mesmo tempo há na Dr. Moraes, grande volume de carros e de arborização nos
passeios, mostrando diferenças paisagísticas do Bairro.
Contudo na próxima quadra há dois exemplares (um em cada lado da Avenida). O
primeiro, no terceiro lote, Dr. Moraes para Benjamin, é o tipo bolo de confeiteiro219; o
segundo, na esquina da Avenida com Benjamin, funciona a Sérgio Martins Advogado.

218

Impresso no tamanho “fólio”, o Primeiro Fólio é a primeira edição de coletânea das peças de William
Shakespeare. Foi compilado em 1616 e publicado em 1623. Obtido do site: http://www.wdl.org/pt /item/11290/, ás
13:25, no dia 31 de Maio de 2013.
219
O Bolo de Confeiteiro não foi encontrado em nenhum texto seja livro ou qualquer referência acadêmica.
Quando iniciei minha pesquisa (2010), perguntava para algumas pessoas sobre uma forma específica das
residências Neocoloniais textura na parede externa. Como resposta afirmavam se assemelhar a um bolo com glacê,
logo liguei ao bolo feito por confeiteiros.
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Entretanto há uma nesta Travessa que, embora intervido tem traços como a textura da parede
externa e o desenho da cobertura como possíveis indicadores do estilo.
Porém no trecho seguinte – Rui Barbosa e Quintino – há mais dois. Um, no terceiro
lote, da Avenida para Rui Barbosa, do tipo bolo de confeiteiro, mas de forma compacta e seu
entorno com edifícios residenciais e comerciais.
(...) encontrei um aumento de transeuntes e de centros comerciais e serviços. Logo vi
um crescimento de carros, principalmente taxistas na frente do hotel, (...), e dos ônibus. Esta
cena operística, me faz lembrar o primeiro ato de Carmen220, marcada pela concentração da
arborização e os passeios danificados. (Trecho do diário de Campo – Belém, 22 de Abril de
2013, das 9:00 ás 10:00. Segunda-feira).
Todavia o segundo, na Quintino, partindo da José Malcher, no segundo lote, tem arco,
coluna torça e outros, mas esta sendo intervido. Já nas próximas quadras há um conjunto
militar, entre Quintino e a Avenida Visconde de Souza Franco, que possuem azulejos, varanda
com guarda corpo de madeira e frontão ondulado.
FIGURA 2 - 2013, Belém, Pará, vila militar na Av. José Malcher.
Fonte: AZEVEDO, Felipe Moreira.

Todavia há outro exemplar na entrada da Vila Alda Maria, do tipo geminada. E a frente
há a Passagem Joaquim Nabuco, com o fluxo de pessoas pequeno, o passeio modificado e a
falta de conservação do meio-fio e a grande presença de arborização no local.
(...) há três, uma do lado da outra, que chamam a atenção pelos elementos seja arco,
colunas, frontão, parede externa e outros, mas também há quatro que apresentam vagos
traços como o cachorro, as esquadrias, arcos, paredes externas com textura, que acabam por
levantar dúvidas. (Trecho do diário de Campo – Belém, 22 de Abril de 2013, das 9:00 ás 10:00.
Segunda-feira).
Assim vimos momentos muito distintos. Um fluxo intenso na Gov. José Malcher,
principalmente quando se aproxima do meio-dia e nos momentos de pico, além das pessoas
que na maioria estavam com andar apressado.

ATO 2 - A Jornada com a Companheira: O Romance no Ar.
Assim que desci do ônibus na Generalíssimo, a primeira coisa que fiz foi pegar minha
companheira para todas as horas (máquina fotográfica), (...), e após estar revestido por

220

Primeiro ato: Praça em Sevilha, de um lado a fábrica de cigarros e de outro o quartel. Ao meio-dia há a
troca de guardas e as operárias saem da fábrica. Entre elas Carmen. Em seguida, as operárias fazem um grande
tumulto. Obtido do site: http://www2.uol.com.br/spimagem/opera/carmen/sinopse.htm, ás 17:10, no dia 31 de
Maio de 2013.
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completo de minha armadura sagrada de Atena221 parti da José Malcher, em direção a 14 de
Março. (Trecho do diário de Campo – Belém, 25 de Abril de 2013, das 9:00 ás 10:00. Quintafeira).
Ao começar há um exemplar do estilo no segundo lote, à esquerda (no sentido acima
referido), possuindo arcos, sacada com colunas torça e guarda corpo em alvenaria com vazado
e a cobertura do tipo beiral aparente. No entorno vemos o parâmetro das quadras de outrora
com edifícios de grande porte, residencial e comércio, e casas como a antiga residência do
Gov. Augusto Montenegro onde funciona o museu da UFPA222.
Passando de minha primeira meia hora com o sol, adentro na quadra, entre 14 de
Março e Alcindo Cacela, onde encontro outra amostra na esquina desta Avenida com a
principal (José Malcher). Ao olhá-la, sua composição me fez lembrar a peça Romeu e Julieta223
na famosa cena do balcão224, principalmente por estar mal cuidada, onde sua forma de castelo
medieval ganha mais vida com a presença de vegetação cobrindo o muro e se entrelaçando
nas colunas das sacadas. (Trecho do diário de Campo – Belém, 25 de Abril de 2013, das 9:00 ás
10:00. Quinta-feira).
FIGURA 3 - 2013, Belém, Pará, casa na esquina da Av. José Malcher com Av. Alcindo
Cacela.
Fonte: AZEVEDO, Felipe Moreira.

Contudo na Alcindo Cacela havia muito trânsito de pessoas e carros, porém próximo
aos institutos educacionais temos aglomeração, assim como nas paradas de ônibus (são duas
entre Generalíssimo e Alcindo Cacela). Entretanto, nesta até Nazaré, há um modelo próximo
ao centro da face da quadra. Onde funciona a loja Bavieka com cobertura de beiral visível e
textura nas paredes externas, sendo o entorno com chalés, casas modernas e prédios altos.
Porém, a frente do Cube do Remo, há um com traços como sacada e beiral aparente,
assim como o Nazaré Restô com textura nas paredes externas, sacada trabalhada com vazados
e outros; e o CIG (Centro Integrado de Governo) sendo suntuosa pelo frontão ondulado e
chafariz na entrada.
Já atingindo certo tempo de incursão meu olhar começa voltar a querer se fixar na
arquitetura, seja por não perceber muito movimento de indivíduos nos passeios ou pelo certo
221

Os Cavaleiros do Zodíaco, foi escrito e desenhado por Masami Kurumada e publicado de 1986 até
1990. O mangá se centrava na história de cinco jovens que utilizavam sua energia interior, assim como seus punhos
e armaduras sagradas inspiradas em constelações e seres da mitologia grega. Obtido do site: http://www.Tvsin
opse.kinghost.net/c/cavzodiaco1.htm, ás 17:30, no dia 05 de Junho de 2013.
222
UFPA – Universidade Federal do Pará.
223
A peça gira entre duas famílias: os Capuletos (família de Julieta), os Montecchios (família de Romeu) e
o governo de Verona - Itália. Obtido do site: http://guiadoleitor.blogspot.com.br/2010/08/resenha-romeu-e-julietawilliam.html, ás 18:00, no dia 05 de Junho de 2013.
224
Ato I. Cena 6: O balcão de Julieta – Sem conseguir dormir, Julieta fica em seu balcão pensando em
Romeu, quando ele de repente aparece no jardim. Obtido do site: http://www.paralerepensar.
com.br/shakespeare.htm, ás 18:07, no dia 05 de Junho de 2013.
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milagre da pouca movimentação de carros, porém este momento foi um devaneio, um blefe
de canastra225 do Bairro, pois assim que chego ao Largo do Redondo, deparei-me com um
fuzuê de carros apenas esperando o sinal do semáforo ficar verde para que tudo voltasse ao
normal. (Trecho do diário de Campo – Belém, 25 de Abril de 2013, das 9:00 ás 10:00. Quintafeira).
Contudo ao lado do prédio de esquina, com Quintino Bocaiúva, temos o SINDUSCON226
com jogo de cobertura, colunas torça, arco e textura na parede externa, com frontão na ponta
da cobertura, indicando o tipo geminado. Também entre esta e a Dr. Moraes há,
aparentemente desocupado, um com beiral aparente e arco. E nesta travessa, entre Nazaré e
Braz, há três, sendo o primeiro no quinto lote da esquerda, sentido Nazaré para Braz, onde
funciona o Garantia Serviços com colunas torça, torre e outros.
O segundo, no terceiro lote da esquerda, sentido Braz para Nazaré, tem a sacada
trabalhada, arco, esquadrias e beiral aparente. O terceiro é o Edifício Pérola (esquina da Dr.
Moraes com a Braz), onde funciona o CREA-PA, com sua torre, colunas torça, detalhe nas
esquadrias e etc. Existem ainda duas com traços do estilo como a cobertura, porém já
intervidas, sendo localizadas no quarto e quinto lotes da esquerda no sentido Braz para
Nazaré.
Depois de andarilho em duas Avenidas, finalmente chego a minha terceira e última. O
sol dava o ar de sua graça por completo, e, por um milagre divino, estava ventando. Contudo
mesmo sendo um lugar conhecido, quando entrei na Avenida (Braz) fui tratado como
estrangeiro por estar simplesmente com a câmera fotográfica na mão. (...). (Trecho do diário
de Campo – Belém, 25 de Abril de 2013, das 9:00 ás 10:00. Quinta-feira).
Na Benjamin há mais dois (La Famíglia e o La Bella Cantina) no segundo e terceiro
lotes a direita - respectivamente, sentido Braz para Nazaré, com beiral aparente, arco, jogo de
cobertura, azulejo e outros, porém já intervidos. Todavia na Braz temos mais dois na esquina
com Rui Barbosa (uma de cada lado). Uma dos militares no padrão bolo de confeiteiro e outro
com sacada trabalhada, porém com intervenções. Já entre esta e Quintino tem o Banco Itaú,
terceiro lote da direita, sentido Quintino para Rui Barbosa que, embora com intervenção,
possui sacada trabalhada e o jogo de cobertura, tendo como entorno hotéis e lojas comerciais.
Saindo desta, entrei na Av. Generalíssimo, no perímetro entre Braz e Gentil e me
deparei com duas residências do tipo geminadas que já foram bastante modificadas, mas
ainda possui um pequeno traço do estilo que é o frontão justamente no meio da cobertura
que é a mesma para ambas, localizadas nos lotes segundo e terceiro a partir da Gentil. (Trecho
do diário de Campo – Belém, 25 de Abril de 2013, das 9:00 ás 10:00. Quinta-feira).
Portanto, percebemos pouco fluxo de ciclistas e motos (intenso na José Malcher) e a
presença de paradas de ônibus (Nazaré e José Malcher) e falta de lugar para estacionar (nas
três Avenidas e na Dr. Moraes), na rua, pois o acostamento já estava ocupado, criando filas
duplas, o que prejudicava a fluidez do transito.

ATO 3 - Refazendo o Caminho de Dante:
Parti da Serzedelo com Nazaré. Assim que desci do ônibus senti o mormaço se
entranhando pelo meu corpo (...) vi que há certa concentração de prédios antigos e muitas

225

1. (Brasil; jogos de cartas) Simular a posse de um bom jogo, com intenção de ludibriar; 2. (Brasil) Induzir
alguém a pensar que uma coisa é verdade quando não é. Obtido do site: http://www.lexico.pt /blefar/, ás 20:28, no
dia 05 de Junho de 2013.
226
SINDUSCON – Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará.
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edificações de grande porte, logo, percebi a variedade do skyline da arquitetura227 (...) que
compunha uma verdadeira arquitetura cênica228 cujo espetáculo encenado é a própria vida da
cidade. (Trecho do diário de Campo – Belém, 02 de Maio de 2013, das 13:15 ás 15:30. Quintafeira).
Chegando entre a Avenida Serzedelo Corrêa até Benjamin Constant, não se avista
exemplares do estilo, contudo na Dr. Moraes há um (entre as Avenidas Braz e Gentil) com
características, onde funciona o Maison Blue, possuindo jogo de cobertura com plumas e
textura nas paredes externas.
Entretanto neste trecho o transito estava o Inferno de Dante229, (...). Além disso, não
havia muitas pessoas nas calçadas, porém quando me aproximava de alguma parada de ônibus
originava certo volume esperando o ônibus nosso de cada dia. (Trecho do diário de Campo –
Belém, 02 de Maio de 2013, das 13:15 ás 15:30. Quinta-feira).
FIGURA 4 - 2013, Belém, Pará, Restaurante Pizzaria Vitória, na Tv. Benjamin Constant.
Fonte: AZEVEDO, Felipe Moreira.

Contudo detectamos um erro na placa do bairro, pois na Gentil com Dr. Moraes um
lado está Batista Campos e o outro Nazaré, sendo pela CODEM230 ambos Batista Campos.
Porém entre Benjamin e Rui Barbosa há três, uma com torre, arco e janela com detalhes. Na
esquina da Gentil com Benjamin, temos um Bolo de Confeiteiro, onde funciona a loja Colares. E
no quarto lote, mesmo lado das outras um Bolo de confeiteiro, onde temos a Pizzaria Vitória.
Todavia, voltei para Gentil e encontrei o Purgatório de Dante231, pois o transito estava
totalmente estático, nenhum carro se mexia, o caos pairava a Avenida da Constituição. (Trecho
do diário de Campo – Belém, 02 de Maio de 2013, das 13:15 ás 15:30. Quinta-feira).
FIGURA 5 - 2013, Belém, Pará, Laboratório Guadalupe na Av. Alcindo Cacela.
Fonte: AZEVEDO, Felipe Moreira.

227

sky.line - n 1 horizonte. 2 silhueta. Obtido do site: http://michaelis.uol.com.br/moderno/ingles/index
.php?lingua=ingles-portugues&palavra=skyline, ás 09:14, no dia 06 de Junho de 2013.
228

Arquitetura Cênica: É toda arquitetura que se relaciona mais diretamente com o
espetáculo.
229

Inferno de Dante: Dante é surpreendido pelo espírito de Virgílio chamado por Beatriz. O caminho
proposto por Virgílio consiste em fazer uma viagem pelo centro da terra. Dante decide seguir Virgílio até onde vive
Lúcifer. Obtido do site: http://www.coladaweb.com/resumos/a-divina-comedia-dante-alighieri, ás 17:15, no dia 06
de Junho de 2013.
230
CODEM – Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém.
231
Purgatório de Dante: Dante e Virgílio se veem diante de uma altíssima montanha: o Purgatório. Obtido
do site: http://www.coladaweb.com/resumos/a-divina-comedia-dante-alighieri, ás 17:48, no dia 06 de Junho de
2013.
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Chegando a Rui Barbosa, sentido Gentil para Braz, temos a Casa da Mineração com
arco, torre, azulejo, no décimo segundo lote. Porém na Gentil (entre Quintino e Generalíssimo)
temos o Instituto Estadual Carlos Gomes, como modelo. Contudo na Conselheiro, sentido
Quintino a Generalíssimo, temos um no sexto lote com frontão e azulejo.
Descendo a Alcindo, sentido Gentil à Conselheiro, vemos dois. O primeiro no nono lote
a direita, o Laboratório Guadalupe, com arco, e outros. O segundo, terceiro lote, à direita, –
sentido Conselheiro para Gentil – a escolinha Anjinho Aprendiz com jogo de cobertura e
detalhe das esquadrias.
Por fim entrei na Conselheiro e pensando que agora veria o Paraíso de Dante232, foi
ludibriado, pois aparentava ter voltado ao seu inferno, haja vista que não há arborização.
(Trecho do diário de Campo – Belém, 02 de Maio de 2013, das 13:15 ás 15:30. Quinta-feira).
Contudo no próximo perímetro (14 de Março a Generalíssimo) temos uma sede do
Conservatório de Música da UFPA, com arcos, textura nas paredes externas e outros. Logo,
neste dia vimos o fluxo intenso nas quatro Avenidas, principalmente de ônibus. Pouca
circulação de pessoas, excetuando próximo das escolas e a presença e ausências de
arborização.

ATO 4 - O Barba Azul Aparece: No Caminho da Via de Doces.
No início da Visconde de Souza Franco – esquina com José Malcher –, determinei
sendo meu ponto de partida para esta quarta aventura. E Assim, encontrei um conjunto logo
na esquina (José Malcher) com Boaventura. (Trecho do diário de Campo – Belém, 04 de Maio
de 2013, das 08:15 ás 09:30. Sábado).
Este conjunto pertence aos militares e não estão protegidas por nenhum órgão, seja
FUMBEL233, SECULT234 ou IPHAN235, o que levanta falhas em Belém, mas ainda por ser do
Neocolonial, pois excetuando um prédio, os demais no máximo são protegidos se estiverem no
entorno de bem tombado, como a vila de militares na Tv. 14 de Março, que compõe o entorno
da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré.
Entretanto, mesmo lembrando-me deste caso que me deixa triste e com raiva de
barba azul236, avisto no quarto lote – sentido Boaventura para João Balby, uma com jogo de
232

Paraíso de Dante: No céu cristalino Dante adquire nova capacidade visual, e passa a compreender o
mundo espiritual. Obtido do site: http://www.coladaweb.com/resumos/a-divina-comedia-dante-alighieri, ás 18:38,
no dia 06 de Junho de 2013.
233
FUMBEL – Fundação Cultural do Município de Belém.
234
SECULT – Secretaria de Estado de Cultura.
235
IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
236
“O Barba Azul” trata de um homem temido por todos. Um dia, anuncia para sua esposa uma viagem
repentina. Entretanto, ela se vale da ausência do marido para conhecer o quarto proibido. Por fim "O Barba"
retorna e acaba descobrindo o feito da esposa. Diante disso, ele decide matá-la, porém, os irmãos da moça chegam
e acabam assassinando o maldito “Barba Azul”. Obtido do site: http://mundofabuloso.blogspot.com.br/2007/10/obarba-azul-no-para-crianas.html, ás 15:30, no dia 10 de Junho de 2013.
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cobertura, sacada e outros, porém com intervenção. (Trecho do diário de Campo – Belém, 04
de Maio de 2013, das 08:15 ás 09:30. Sábado).
Contudo a via não estava movimentada. A arborização era pontual, porém os passeios
e meio fio estavam quebrados. Entretanto na Boaventura, entre Rui Barbosa e Benjamin, há
uma com frontão e arco, segundo lote – sentido Rui Barbosa para Benjamin e o entorno são
casas térreas e uma alta.
Por ventura, na Benjamin, no perímetro desta Rua até a Braz, me senti como se fosse a
João e Maria237, encontrando minha Via de doces, ao avistar dois exemplares e seis com traços
do estilo. (Trecho do diário de Campo – Belém, 04 de Maio de 2013, das 08:15 ás 09:30.
Sábado).
A primeira (entre Boaventura e José Malcher), à direita, – subindo Benjamin – tem
sacadas trabalhadas, cobertura com beiral aparente e outros. O segundo (entre João Balby e
José Malcher) possui jogo de cobertura e a volumetria. O terceiro, mesmo perímetro da
anterior, esquina com José Malcher, tem cachorros, cobertura com beiral aparente e arco. Na
quarta, quinta e sexta, entre Nazaré e Braz, uma do lado da outra, do tipo geminadas, embora
modificadas, temos traços como a do meio com arco. A sétima possui sacada trabalhada, arco
e azulejo e ao lado há uma com arco, azulejo e outros.
Nessa minha via de doces, coberta por arborização, com exceção, entre a Boaventura e
a José Malcher. Contudo avistei mobiliários como pontos de taxi e bancas de revistas, e
equipamentos como lixeiras que emanavam odor. (Trecho do diário de Campo – Belém, 04 de
Maio de 2013, das 08:15 ás 09:30. Sábado).
FIGURA 6 - 2013, Belém, Pará, clínica Saúde na Tv. Rui Barbosa.
Fonte: AZEVEDO, Felipe Moreira.

Todavia na Braz até Rui Barbosa, temos a Passo Kids, no terceiro lote – sentido Nazaré
para Braz –, com beiral aparente, azulejo, porém já modificada. E entre Nazaré e José Malcher
há a Clínica Saúde, no terceiro lote – sentido José Malcher para Nazaré –, com jogo de
cobertura e arco.
Entretanto na Quintino, entre Nazaré e Braz, temos três (no sentido Nazaré para Braz),
sendo a primeira (quarto lote) com arco, sacada trabalhada e cobertura com beiral aparente. A
segunda, oitavo lote, tem arco e jogo de cobertura. E a terceira (ao lado da anterior) tem arco,
sacada trabalhada e detalhe nas esquadrias, porém já intervida. Ao fim do quarto dia vemos o
fluxo baixo de veículos nas duas Ruas visitadas (Boaventura e João Balby). Com relação às
pessoas, aumenta à medida que aproxima-se das Avenidas.

237

A ópera sobre dois irmãos perdidos na floresta e aprisionados por uma bruxa, que pretende devorá-los.
Seu autor é Engelbert Humperdinck (1854-1921). Obtido do site: http://livraria.folha.com.br/
catalogo/1162393/joao-e-maria, ás 16:20, no dia 10 de Junho de 2013.
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ATO 5 - O Fechar do Ciclo: O Medo de Falstaff.
Neste meu último dia de incursão (...). Meu canhão seguidor238 começou pelo encontro
da Boaventura com a Alcindo Cacela, e logo ao adentrar me deparei com um exemplar do
estilo provavelmente já modificado, porém mantendo elementos como o frontão ondulado e a
presença, neste, do azulejo. De sua forma também dar para supor que tivesse ligação com a
edificação do primeiro lote, devido à posição onde se encontra o frontão. (Trecho do diário de
Campo – Belém, 16 de Maio de 2013, das 08:00 ás 10:10. Quinta-feira).
Logo mais, passando dois lotes, temos outro, porém diferente do anterior, já intervido,
com sacada trabalhada, cobertura com beiral aparente e a pomba ou pluma em cada aresta.
Há também a presença de residências neocoloniais encontradas no outro lado da via (Bairro
do Umarizal) com características do estilo, sendo algumas ainda preservadas.
Contudo embora a cena arquitetônica estivesse interessante, não havia nenhuma
arborização neste perímetro. O fluxo de carros ainda não estava intenso e por ser cedo não
encontrei muitas pessoas. A via esta conservada, os passeios preservados, com exceção das
alterações para a entrada das garagens. (Trecho do diário de Campo – Belém, 16 de Maio de
2013, das 08:00 ás 10:10. Quinta-feira).
Adentrado, entre a Tv. 14 de Março e a Avenida Generalíssimo, vemos uma situação já
ocorrida com relação a placa do bairro – sentido 14 de Março para Generalíssimo –, pois, em
vez de estar o bairro Nazaré, estava Umarizal. Todavia temos no mínimo três a quatro prédios
de grande porte, e com receio de achar um Falstaff239 procuramos atentar o máximo o olhar.
(...) na última parte da Boaventura (entre a Avenida Souza Franco e Quintino), me
deparei com duas coisas. Primeiro foi à falta na placa do bairro, o nome do mesmo e outro foi
à passagem, de uma senhora na cadeira de rodas na rua, mas não porque a calçada estava
com problemas, mas sim por causa da quantidade de carros estacionados, no acostamento,
que não permitia a passagem dela para o passeio. (Trecho do diário de Campo – Belém, 16 de
Maio de 2013, das 08:00 ás 10:10. Quinta-feira).
FIGURA 7 - 2013, Belém, Pará, casa na entrada da Vila Alda Maria na Rua João Balby.
Fonte: AZEVEDO, Felipe Moreira.

Porém na João Balby (entre Wandenkolk e Dom Romualdo), há a Vila Alda Maria, onde
temos dois exemplares do estilo já intervidos, porém possuindo elementos como a cobertura
com a presença das plumas, com jogo de cobertura, presença de cachorros, janelas com
formatos do padrão neocolonial. Uma na esquina da vila, e a outra ao seu lado.
FIGURA 8 - 2013, Belém, Pará, casa na Passagem Ramos.
238

Canhão Seguidor: Refletor de grande potência utilizado para acompanhar atores, bailarinos etc.
Falstaff é uma ópera de Giuseppe Verdi (Roncole, 9 ou 10 de Outubro de 1813 – Milão, 27 de Janeiro de
1901). Libreto de Boito a partir da comédia "As Alegres Comadres de Windsor" de Shakespeare. Obtido do site:
http://pt.shvoong.com/entertainment/music/795809-%C3%B3pera-verdi-lstaff/#ixzz2WEFip7zm, ás 18:38, no dia
14 de Junho de 2013.
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Fonte: AZEVEDO, Felipe Moreira.

Passando por esta, entre Generalíssimo e 14 de Março, temos a Passagem Ramos com
três casas (nos lotes quatro, cinco e seis a direita, sentido João Balby para José Malcher)
intervidas, mas com sacadas trabalhadas, jogo de cobertura com pluma, sendo as locadas no
quinto e sexto lotes com textura externa, e esta do tipo térrea. Há outra com frontão ondulado
e pináculos, cobertura com plumas, sacada com balaústres e arco com colunas que lembram o
cânone Toscano – no quinto lote a esquerda, sentido João Balby para José Malcher.

Ápice
Ao realizar esta etapa de etnografia de rua obtivemos que as casas Neocoloniais, no
bairro de Nazaré, projetadas em sua maioria para famílias de classe média e alta (como as da
Passagem Joaquim Nabuco), adquirem um significado além do real, tendo a simbologia diante
dos olhos dos moradores e dos outros ainda preservados. Essa sublimidade vista na
arquitetura, será classificada por John Ruskin (1969) na “Lâmpada da Memória” como sendo o
tempo ou a história, ou seja, a vida da arquitetura, suas etapas, os valores humanos e as
marcas da passagem do tempo que a caracterizam e que estão impregnados em suas paredes
e alicerces, e que devem ser mantidos, cuidados, usados e preservados.
Todavia, em suma, nas cinco incursões presenciamos prédios Neocoloniais que se
comportam como um cenário operístico, que relembra na memória deste
observador/pesquisador fatos ou momentos de óperas como Carmen, Romeu e Julieta e que
se entrelaçavam aos obstáculos e curiosidades vistos, assim como nas formas dos prédios
Neocoloniais do Bairro, onde viu-se a busca por funcionalidade, atendendo as necessidades
humanas, mas também com um signo moralizado que representasse a família que ali residia,
conferindo valor de modelo cultural.

Agradecimentos
Trabalho desenvolvido com apoio de Bolsa da Fundação de Amparo a Pesquisa do Pará
(FAPESPA).

Referências
DARBON, Sébastien. O Etnólogo e suas imagens. In: SAMAIN, Etienne (org). O
Fotográfico. Editora HUCITEC, CNPq. São Paulo, 1998.
GEERTZ, Clifford. Uma descrição densa: Por uma Teoria Interpretativa da Cultura. In A
Interpretação das Culturas. p. 13-41.
386

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

NOVAES, Sylvia Caiuby. O uso da imagem na antropologia. In: SAMAIN, Etienne (org). O
Fotográfico. Editora HUCITEC, CNPq. São Paulo, 1998.
ROCHA, Ana Luiza Carvalho da; ECKERT, Cornelia. Etnografia de rua: estudo de
antropologia urbana. In: Iluminuras – Banco de imagens e efeitos visuais, PPGAS/UFRGS, 2001.
Número 44. p. 03-25.
RUSKIN, John. A Lâmpada da Memória. – Cotia-SP: Ateliê Editorial, 2008.

387

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

Pirenópolis: um estudo de caso sobre Patrimônio, Museu E
Desenvolvimento Sustentável
Ingrid Orlandi Meira240
Natasha Mejia Buarque241

Resumo
Pirenópolis é detentora de um rico patrimônio cultural, de natureza material e imaterial, tendo
bens culturais edificados tombados pelo IPHAN isoladamente ou em conjunto e registrado no Livro das
Celebrações do IPHAN. Apresenta também áreas de preservação ambiental como o Parque Estadual da
Serra dos Pireneus e a Área de Proteção Ambiental dos Pireneus. O propósito desta pesquisa (Fase 1) é
investigar as contribuições que a Museologia pode trazer para a preservação do patrimônio cultural de
Pirenópolis, a partir de dois estudos de caso: restauração da Igreja do Bonfim e de Revitalização da Orla
Rio das Almas.
Palavras-chave: Pirenópolis. Cidade-Museu. Restauração. Revitalização. Desenvolvimento
sustentável. Patrimônio edificado.

Introdução
Pirenópolis foi objeto de visita técnica, atividade programada para o segundo semestre
letivo de 2012, das disciplinas Museologia e Comunicação 1 e Museologia 2, do Curso de
Museologia da Faculdade de Ciência da Informação da Universidade de Brasília - UnB. Como
resultado dessa atividade, surgiu o Projeto de Iniciação Científica " Pirenópolis: um estudo de
caso sobre patrimônio, museu e desenvolvimento sustentável", orientado pela
Prof.ª Dr.ª Celina Kuniyoshi, que tem por objetivo realizar um estudo de caso sobre
patrimônio, museu e desenvolvimento sustentável, com foco na cidade de Pirenópolis/GO.
Neste presente trabalho será apresentada a primeira fase do Projeto, assim como os
resultados obtidos até então.
A Cidade
À beleza natural somam-se as características culturais e o valor histórico expresso no
urbanismo e na arquitetura, testemunhos do ser e do fazer no coração do País durante os
últimos três séculos (CAVALCANTE 2008, P.18).

Pirenópolis é uma cidade situada no Estado de Goiás, próxima às cidades de
Brasília, Anápolis, Goiânia e Corumbá. Foi fundada, em 1727 (ALMEIDA, 2006., p. 10 e 11)(data
mais aceita pelos pesquisadores) com o nome de Meia Ponte, no auge do ciclo do ouro, sendo
construída às pressas. Nesse momento, a principal atividade da cidade era a extração de ouro,
sendo escassas as atividades comerciais ou agrícolas, já que essas eram proibidas pelo
governo. Segundo Almeida (2006, p. 11) "as poucas lavouras existentes eram apenas de
subsistência".
Nos anos de 1800 a cidade, que era rota de passagem de tropas, comerciantes
e trabalhadores extrativistas, passou a investir em seu comércio e na lavoura (agora já
240
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graduação em Museologia na Universidade de Brasília - UnB. e-mail: om.ingrid@gmail.com
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permitida). Muito da vegetação nativa foi derrubada para dar lugar à plantações de feijão,
milho, algodão, tabaco e arroz.
Ao longo do tempo Meia Ponte foi se adaptando às crises do comércio, como a
decadência das culturas de algodão e da extração do ouro, procurando sempre se aproveitar
de sua localização privilegiada.
O desenho da cidade tem raízes nas tradições portuguesas, tendo
características que podem ser vistas em outras cidades brasileiras fundadas entre os séculos
XVI e XVIII. As cidades desse período buscavam imitar as grandes metrópoles, quando se
tratava de organização espacial, mas em menor escala.
Construções de grande importância para a cidade, as igrejas atraíam para
perto de si um grande contingente de residências, sendo consideradas vetores de expansão
urbana:

Por se tratarem de edificações de grande importância para a época - e seguindo a
normas eclesiásticas de então - os templos eram localizados em pontos estratégicos (altos,
limpos e com espaço livre circundante), fato que permitia a sua visualização a distâncias
consideráveis. Os espaços abertos eram encontrados sempre no entorno destas igrejas,
constituindo grandes largos utilizados pela comunidade em festas populares e religiosas
(ALMEIDA, 2006, p. 10 e 11).

Na década de 1960 a base da economia de Pirenópolis tomou novos rumos. A
extração de xisto quartizífero tornou-se fonte de renda para grande parte da população,
influenciado inclusive no crescimento da cidade, com o desenvolvimento do bairro Alto do
Bonfim, que ficava próximo à pedreira, sendo um bairro popular. Apesar do crescimento
Pirenópolis conseguiu manter suas características morfo-tipológicas, como afirma Almeida
(2006, p.52):

Com o isolamento da cidade de Pirenópolis até o final da década de 1970, podemos
constatar que a cidade sofreu pouquíssimas alterações em sua estrutura morfo-tipológica,
conservando o núcleo histórico com uma riqueza de detalhes e seu desenho urbano em
traçado irregular, com vias e quadras de diversos tamanhos.

Na década de 1990 foram feitas pesquisas que mostram uma grande mudança
na quantidade de pessoas que migraram do campo para a cidade:

a população rural que em 1970 era de 84,53% e a urbana de apenas 15,47% no final
dos anos 1990, inverte esta posição, sendo 57,80% urbana e 42% rural (CARVALHO In
ALMEIDA, 2006, p. 10 e 11).

No início do século XXI a cidade contava com cerca de 20 mil habitantes em
seus 2300km² de extensão (UNES; CAVALCANTE, 2008, p. 14), sendo conhecida como
importante centro turístico do Estado de Goiás.
Com o desenvolvimento de Brasília, Pirenópolis transformou-se num refúgio para os
finais de semana dos brasilienses. Com a valorização do conjunto urbanístico e natural,
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decorrentes do tombamento e a criação de parques e áreas de proteção ambiental, o fluxo de
turistas cresceu com muita rapidez. No entanto, a municipalidade não instalou, em
contrapartida, uma infra-estrutura adequada para a recepção dos visitantes e, muito menos,
adotou estratégias de defesa dos moradores em relação aos impactos advindos dessa
transformação de Pirenópolis numa cidade histórica tombada e num pólo de turismo cultural e
ecológico não apenas para a região, mas para o país. As conseqüências têm sido muito graves,
e se expressam pela instauração de um processo de gentrificação – processo de periferização
impulsionado pela valorização dos imóveis do centro histórico, a partir de sua revitalização –;
processo de “espetacularização” – remodelação da cidade, baseada numa camuflagem e
remoção de elementos considerados “indesejáveis” e na ênfase nos aspectos “desejáveis”;
criação de paisagens para o consumo turístico; perda da distinção entre o “real/autêntico”, o
“imaginário/falsificado”; representa a adoção de uma política voltada para resultados a curto
prazo em detrimento de resolução de problemas de desenvolvimento urbano e social das
cidades –; e pelo “fachadismo” – processo pelo qual se derruba o edifício antigo mantendo
apenas a fachada; garante-se uma paisagem composta por fachadas “originais”, um cenário
visualmente atraente para os turistas, mas artificial.
As consequências desses processos no centro histórico de Pirenópolis são:
“contradição entre função e aparência das edificações”, especulação imobiliária, elitização do
centro histórico, mudança de uso dos imóveis (de residencial para comercial) e,
principalmente, alteração do cotidiano da cidade, em virtude da ausência do morador
tradicional, que foi substituído pelo comerciante e pelo morador de fim de semana
(proprietário de residência para descanso e lazer). Essa alteração do cotidiano da cidade, por
sua vez interfere diretamente no patrimônio imaterial “alterando o espaço e muitas vezes
esvaziando ou deslocando algumas destas manifestações folclóricas”. (ALMEIDA, 2006, p. 122).
Em relação ao município, a gentrificação significou o aumento de bairros periféricos e
a ocupação de seus arredores com grandes loteamentos sem preocupação urbanística e com a
derrubada de mata nativa; e o “fachadismo” e a “espetacularização” representou um
falseamento da cidade, pois:

fez com que onde antes existiam pequenas construções em adobe e taipa, com
fachadas de paredes brancas, portas e janelas muitas das vezes sem qualquer tratamento,
transforme-se em uma “nova” cidade, com enormes casarões, de fachadas coloniais, mas que
na verdade escondem uma construção moderna.
Estas pequenas casas que pertenciam aos descendentes de escravos e índios estão
desaparecendo lentamente e em seu lugar estão surgindo casarões que a uma primeira vista
confunde o observador, que pode se imaginar diante da propriedade de um abastado senhor
do século XVIII, não imaginando que na verdade está diante de uma edificação do século XXI,
em concreto e tijolo furado construído apenas para “compor a paisagem cedendo ao apelo da
indústria do turismo [...]. (ALMEIDA, 2006, p. 135)

Observa-se, nesse breve panorama do patrimônio cultural de Pirenópolis, que os
impactos sociais, econômicos e culturais já têm sido analisados por pesquisadores na área da
arquitetura e urbanismo, comunicação, história, turismo etc. e que graves consequências
advindas do tombamento e intervenções referentes à preservação e valorização desse
patrimônio cultural têm sido apontadas com muita propriedade.
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Hoje a cidade faz parte do circuito de ecoturismo da região, assim como pólo
de gastronomia e artesanato. As festas que ocorrem durante o ano, como a festa do Divino e
as Cavalhadas, atraem turistas dos mais diversos lugares, assim como envolvem toda a
população local.

Análise 01: Impactos sócio-culturais decorrentes do projeto de Revitalização
da Orla Rio das Almas, Pirenópolis/ GO: um estudo de caso.
O estudo de caso realizado contempla a análise da revitalização de uma área urbana
(orla do Rio das Almas- Projeto Beira-Rio). Este estudo é de grande relevância, pois procurouse compreender: a ideia de patrimônio cultural e natural, suas condições de advento e os
diversos conceitos que a ela são vinculados; as noções de tempo, lugar, memória, identidade,
valor, natureza, sítio, paisagem; as relações entre sociedade e natureza analisando os impactos
de vizinhança e a relação da comunidade local com as transformações econômicas,
ambientais, socioculturais que a orla do Rio das Almas vem sofrendo. Para isso são analisadas
as várias funções que o Rio das Almas vem ocupando em diversos recortes históricos desde
1727 até 2013.
O Rio das Almas compõe a bacia do rio Tocantins e é um dos principais formadores do
lago da Usina de Serra da Mesa, o maior lago do país em volume d’água. O rio das Almas nasce
no município, na região denominada Abade, na serra dos Pireneus. Antes de chegar à cidade
de Pirenópolis, recebe os seguintes afluentes: Córrego Macoã, Ribeirão Barriguda, Ribeirão do
Inferno, Córrego José Leite, Córrego Soberbo e o Córrego Maracujá.
O Rio das Almas tem uma ligação direta com o surgimento do povoado de
Meia Ponte que ao decorrer dos anos tornou-se a atual cidade de Pirenópolis. Sua orla
começou a ser abitada no início do século XVIII a princípio por um acampamento de
garimpeiros, a urbanização primitiva iniciou-se em coesão com as demarcações dos terrenos
de áreas auríferas concedidas aos mineradores conforme o número de escravos de
dispunham.

O fato singular de o povoado se ter desenvolvido apenas na margem esquerda do Rio
das Almas deve-se a que as terras da margem direita pertenciam a um único proprietário,
senhor de um grande número de escravos, o qual, certamente, obteve a concessão de uma
data com testada extensa. (CARVALHO, 2010, p. 19)

O abastecimento de água da cidade, quando o povoado estava em formação era feito
por meio do rio das almas e dos córregos Pratinha e Lava-pés. A partir do início do século XIX,
o acesso foi facilitado com a construção do chafariz localizado na praça da Matriz, que seguia a
logica das cidades coloniais portuguesas. Com a expansão urbana ao passar dos anos o Rio das
Almas perdeu a função de abastecer a o povoado de Meia Ponte a atual cidade de Pirenópolis,
mas nunca deixou de ser um símbolo forte e determinante na paisagem, ganhando diversos
usos pela população pirenopolina.

A paisagem, num primeiro instante, traz no seu âmago uma noção visual e estética,
que fora explorada intensamente pela literatura e pelas artes. No âmbito artístico, a paisagem,
comumente, define-se como um retrato real da beleza da natureza. No entanto, as
interpretações sobre a paisagem passam a incluir os fatores humanos na sua configuração e o
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foco da análise passa a ser a produção da paisagem como uma construção social. Nesse
contexto, há correntes, sobretudo na ciência geográfica, que propõem o estabelecimento de
duas categorias de abordagens: a paisagem natural e a cultural. (DETONI,2012 p.1284)

FIGURA 1 – Mapa Perimetral dos Mananciais de GO
Fonte: Banner do Projeto Beira-Rio

Na FIGURA 1 é mostrada a área urbana de Pirenópolis (indicada com hachura)
e o Rio das Almas (traço azul em destaque), cujas nascentes são localizadas no Parque Estadual
da Serra dos Pireneus (poligonal indicada em traço ver).
A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Semarh concedeu a licença para
a revitalização da Rua Beira Rio, em Pirenópolis através da aprovação do Projeto Beira-Rio em
2008. A decisão foi efetivada pela Secretaria depois de ter sido feita uma vistoria técnica no
local que apontou a possibilidade de obras na região, o que resolveu um impasse entre a
Prefeitura e ambientalistas. O projeto de revitalização serve como uma compensação
ambiental pelo dano causado pelo novo emissário de esgoto no local. Uma série de
intervenções está sendo feita na avenida, que fica à margem do Rio das Almas, no Centro da
cidade, a começar por uma pista de caminhada, além de áreas de lazer e plantação de árvores
adequadas à região.
Dois eram os desafios do Projeto Beira-Rio: compatibilizar uma demanda muito
intensa por urbanização por conta do impacto pluviométrico causa na orla do Rio das Almas,
com padrões menos agressivos do ponto de vista dos parâmetros de uso e ocupação,
respeitando e preservando as características da paisagem e garantindo um padrão ambiental
adequado; e construir mecanismos de gestão que incorporassem, na definição e na
operacionalização dos padrões de apropriação dos recursos dos espaços, a participação da
comunidade com seus inúmeros interesses.
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Análise 02: Restauração da Igreja do Bonfim e seu impacto sócio-cultural em
Pirenópolis/GO: um estudo de caso
Neste estudo de caso foi analisada a restauração de um bem cultural isolado: a Igreja
de Nosso Senhor do Bonfim. Foram feitas visitas técnicas à cidade de Pirenópolis, afim de
realizar pesquisas em busca de registros de restaurações anteriores e possíveis intervenções
que a Igreja pudesse ter sofrido ao longo dos anos. Foram levantados dados desde a
construção da Igreja até a última restauração feita no edifício, que teve seu término no
segundo semestre de 2013. O grupo de pesquisa teve acesso, através do IPHAN Pirenópolis,
aos diários de obras de todas as intervenções, aos registros fotográficos e às obras em si.
Durante esse primeiro momento de pesquisa o mais difícil foi encontrar dados
históricos referentes à construção e ao passado remoto da Igreja. Ficou claro, nesse momento,
a relação da Igreja com a cidade e com a comunidade. Uma das poucas bibliografias
encontradas sobre a edificação foi escrita por Jarbas Jayme, pirenopolino nascido no século
XIX, que teve importante papel na documentação das edificações da cidade, tanto das igrejas e
cemitérios quanto das casas particulares, e no registro das famílias que compunham a
população de Pirenópolis. Seu livro, "Casas de Pirenópolis"242, escrito conjuntamente com seu
filho já no século século XX, retrata não somente aspectos históricos importantes das
edificações, mas também a importância do edifício para a cidade e valor deles para a
comunidade de forma muito peculiar, trazendo, em conjunto com registros históricos,
memórias particulares do autor sobre os acontecimentos locais.
A Igreja Nosso Senhor do Bonfim está inserida no centro histórico de
Pirenópolis, Conjunto Arquitetônico, Urbanístico, Paisagístico e Histórico que foi tombado pelo
IPHAN em 1990. Sua última restauração, um dos principais objetos de estudo desta pesquisa,
teve início no ano de 2010, sendo finalizada em 2013. Apesar disso, tão importante quanto a
restauração da edificação é o valor agregado à Igreja e o que esta restauração significa para a
comunidade local e para o país. Maria Cecília Londres Fonseca (2009) afirma que:

embora a proteção incida sobre as coisas, pois estas é que constituem o objeto da
proteção jurídica, o objetivo da proteção legal é assegurar a permanência dos valores culturais
nelas identificados. Esses valores só são alcançáveis através das coisas, mas nem sempre
coincidem exatamente com unidades materiais. Essa distinção se torna mais clara quando
consideramos o tombamento de conjuntos, seja de bens móveis (por exemplo, coleções de
museus) ou imóveis (por exemplo, centros históricos). Nesses casos, o objeto do tombamento
é um único valor - o bem coletivo (no sentido gramatical do termo, de conjunto de unidades),
embora materializado em uma multiplicidade de coisas, geralmente heterogêneas.
A Igreja do Bonfim foi construída entre 1750 e 1754, pelo Sargento-mor
Antônio José de Campos, no ponto mais alto da cidade. Foi erguida em estilo colonial por
escravos, apresentando dois altares laterais e o altar-mor. A igreja possui um altar que se abre
em datas comemorativas, como na festa do Senhor do Bonfim, onde está abrigada uma
imagem de tamanho natural do Senhor do Bonfim trazida por 260 escravos africanos em
procissão, desde a cidade de Salvador, na Bahia, até Meya Ponte, como era chamada
Pirenópolis. Esta imagem foi a única que restou das demais que faziam parte do acervo do
edifício, pois após o furto ocorrido em 1978 a cidade perdeu diversas obras de arte sacra
242

JAYME, Jarbas; JAIME, José Sisenando. Casas de Pirenópolis: casas de Deus, casas dos mortos, casas
dos homens . Goiânia: Universidade Católica de Goiás, 2002. 2 v.
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cristã, incluindo a imagem de São Sebastião, que pertenceu à Igreja de Nossa Senhora do
Rosário dos Pretos, demolida em 1944, e que passara a ser festejada na Igreja do Bonfim.
Também dessa igreja extinta foi recebido seu maior sino e seu relógio (JAYME, 2002). A
edificação passou por diversas modificações arquitetônicas ao passar dos anos, mas hoje se
apresenta em sua forma original. A Igreja do Bonfim é, assim como outras edificações na
cidade de Pirenópolis um marco e um local de identidade da população, seja por seu valor
artístico, religioso ou histórico:

é evidente que esses bens serão tanto mais nacionais quanto maior for o número de
pessoas que os identifique como patrimônio. Por outro lado, esse consenso não significará
necessariamente que todos fazem a mesma leitura do bem. Só para dar um exemplo bastante
óbvio, a igreja do Senhor do Bonfim, em Salvador, será valorizada por alguns por suas
qualidades estéticas, por outros, como local de culto católico, por outros ainda, como palco
para rituais de candomblé, e pelos turistas,muito provavelmente como um dos símbolos da
capital da Bahia (FONSECA, 2009).
Durante a restauração da Igreja Nosso Senhor do Bonfim, foi feita uma experiência
parecida com o "Canteiro Aberto", que foi aplicada na restauração da Igreja Matriz de
Pirenópolis, mas em menor escala, onde alguns moradores e estudantes puderam ver de perto
o que estava acontecendo dentro do canteiro de obra, na tentativa de aproximar a população
e conscientizá-la da importância daquele bem imóvel.
A restauração da igreja foi dividida em três etapas. Em sua primeira etapa, foi feita a
descoberta de pinturas existentes do forro da Capela Mor e nas paredes do altar principal.
Essas pinturas foram feitas no estilo barroco e haviam sido cobertas por camadas de tinta no
forro, e por reboco nas paredes do altar. A descobertas de tais pinturas fez com que a Igreja
fosse elevada a uma das mais ricas, artisticamente, do Centro-Oeste.
Na segunda etapa foi feito o processo de revelação de toda a pintura que havia sido
descoberta, assim como o diagnóstico de seu estado de conservação e sua ligação com o
restante da obra. Após esses processos foi dado início à restauração, com o trabalho de cerca
de dez restauradores, que conseguiram recuperar a estética inicial da edificação.
Na terceira etapa foi feita a restauração estrutural e arquitetônica da igreja,
principalmente porque durante a segunda etapa foram encontradas rachaduras no arco
cruzeiro (FIGURA 1) que inspiravam cuidados.
FIGURA 2 – Estado do arco-cruzeiro pós-desmontagem das peças decorativas e parte da
pintura do forro do Altar mor recuperada

Fonte: Relatório Técnico Parcial da 3ª etapa da restauração da Igreja de N. S. do
Bonfim, fev. 2013 - Arquivo do IPHAN
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A Igreja Nosso Senhor do Bonfim foi entregue, após a terceira etapa de restauração, à
comunidade em uma cerimônia solene que ocorreu no Largo do Bonfim, onde foi realizada
uma missa solene e a celebração de uma novena com a presença dos moradores locais. Depois
de três anos em obras a Igreja voltou a funcionar, estando aberta ao público de quarta a
segunda, mediante uma taxa de visitação no valor de R$2,00, estando aberta também para
cultos religiosos.

Conclusão
Durante a primeira fase do "Projeto Pirenópolis: um estudo de caso sobre Patrimônio,
Museu E Desenvolvimento Sustentável" , dividido em duas análises principais, foi possível ter
uma visão mais aprofundada sobre o patrimônio da cidade, assim como a organização
urbanística e histórica do local.
Apesar de não contar com um resultado final da pesquisa até o momento, essa
primeira etapa foi importante principalmente pelo levantamento de dados e pela organização
de informações que ainda não eram disponíveis ao público com facilidade. Esse artigo é um
passo para a maior disseminação da história de Pirenópolis, assim como uma chamada para
novas pesquisas sobre o patrimônio local.
Os dados aqui apresentados serão objeto de estudo e servirão para as outras
etapas do projeto, que devem compreender, entre outras coisas, a aplicação de questionários,
acompanhamento de obras, encontros com a comunidade e organização de banco de dados.
Este último tem como fim a disponibilização de todo o levantamento feito durante as
pesquisas em formato digital, permitindo à outros pesquisadores e à comunidade o
conhecimento da cidade, do patrimônio material e imaterial.
Além disso é necessário que sejam implementados programas de
conscientização da população sobre seu patrimônio, tanto imaterial quanto material,
mostrando como pode ser possível que os moradores locais se apropriem e se beneficiem com
o tombamento do Centro histórico e do registro de suas festividades. Esses programas devem
ser contínuos, podendo existir também programas pontuais, em projetos específicos, por
exemplo durantes restaurações em edificações da cidade e em novos projetos, como o Projeto
da Orla do Rio das Almas. Os projetos pontuais ajudam a mostrar para a população o que está
sendo feito na cidade e como a comunidade pode contribuir, aprender e participar da
preservação de sua história.
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A identificação de um zoneamento industrial na cidade de Pelotas-RS
(1911-1922)
Jeferson Dutra Salaberry243

Resumo
A pesquisa foca a agroindústria no bairro do Porto da cidade de Pelotas-RS, localizado nas
margens do Canal São Gonçalo. A investigação disserta sobre as questões históricas a respeito da
industrialização. Conta a história do lugar e descreve as diferentes manufaturas e indústrias com o
objetivo de identificar um zoneamento industrial. O estudo começa um ano antes das comemorações
do centenário da cidade de Pelotas em 1911, com a obra Notícia Descritiva das Fábricas de Pelotas de
Alberto Coelho da Cunha. Termina com as comemorações do centenário da independência do Brasil, em
1922. A metodologia da pesquisa é histórica, baseada na documentação escrita e iconográfica e na
comparação entre as fábricas.
Palavras-chave: Memória. Bairro do Porto de Pelotas-RS. Industrialização. Patrimônio
agroindustrial. Zoneamento Fabril.

Introdução
O tema do presente paper é as fábricas no bairro do Porto (Pelotas-RS). Este trabalho é
parte da pesquisa que resultou na dissertação de mestrado denominada: A AGROINDÚSTRIA
NO BAIRRO DO PORTO: PELOTAS – RS (1911-1922) apresentada ao Programa de PósGraduação em Arquitetura e Urbanismo (PROGRAU-UFPel), em julho de 2012.
Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, parte da antiga estrutura das manufaturas do
charque foi aproveitada para a instalação de uma zona fabril, onde a agroindústria se
sobressaiu. Construída com maior intensidade no inicio do século XX começou a ser
abandonada um pouco mais de meio século após. O estudo das edificações fabris se justifica
por se constituírem parte importante da história. Esta narração poderá ajudar no
reconhecimento deste legado.
Na margem norte do Canal São Gonçalo, onde o porto de Pelotas foi construído,
transformou-se em um bairro fabril. Com a opção pelo transporte rodoviário em detrimento
do portuário e ferroviário, como os demais portos brasileiros, o de Pelotas foi sendo
desativado e os prédios das fábricas abandonados.
A delimitação da pesquisa é tratar as edificações agroindustriais na área denominada
bairro do Porto em Pelotas. A área do estudo teve como limites o encontro do arroio Santa
Bárbara, junto a estação ferroviária, com o Canal São Gonçalo até alcançar o porto e o antigo
Passo dos Negros, onde foi erguido o engenho Pedro Osório.
O objetivo principal deste artigo é demonstrar a importância das fábricas de produtos
agroindustriais e como estes estabelecimentos formaram um distrito industrial no período
estudado.

Metodologia
A pesquisa valeu-se do método comparativo da história. Buscou as semelhanças e as
diferenças que apresentaram as diferentes categorias de agroindústrias em um mesmo meio
social. Por isto, adquiriu cunho monográfico. (BLOCH apud CARDOSO, 1983)
243
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Foram delimitados como recorte temporal os anos compreendidos entre 1911 e 1922.
Estas datas foram escolhidas por neste período existir rica documentação. A presente pesquisa
tem como base documental principal o manuscrito denominado Notícia Descritiva das
Fábricas de Pelotas em 1911, de Alberto Coelho da Cunha. O trabalho se apoia igualmente nos
diversos livros publicados por ocasião da comemoração do centenário da Independência do
Brasil e do aniversário de Pelotas em 1912.
A área do estudo teve como limites o encontro do arroio Santa Bárbara, junto a
estação ferroviária, com o Canal São Gonçalo até alcançar o porto e o antigo Passo dos Negros,
onde foi erguido o engenho Pedro Osório. (Fig. 1)

Industrialização
Na origem da industrialização podemos identificar algumas atividades artesanais que,
para colocar seus produtos no mercado consumidor, passaram a desenvolver a atividade
comercial paralelamente à produtiva. Dessa forma, proporcionou-se a adição de "capitaldinheiro" na unidade de produção, permitindo sua ampliação.
FIGURA 1: Engenho São Gonçalo ou “Pedro Osório”.

Fonte: CARRICONDE, 1922.

Em algumas situações o capital comercial se associou a uma empresa já constituída
como pequena manufatura, e assim encontrou condições para expandir-se em termos de
capital, força motriz, força de trabalho, linha de produção etc.
É fundamental destacar o capital bancário na formação de algumas indústrias. Dentre
as instituições financeiras e importantes estavam o Banco Nacional do Comércio, o Banco da
Província e principalmente o Banco Pelotense. (PESAVENTO, 1980)
O Banco Pelotense teve participação ativa na criação da Fiação e Tecidos Pelotense,
em 1909. Foi essencial sua participação para a constituição do Frigorífico Rio Grande. Fundado
na cidade de Pelotas em 1906, teve filial em muitas cidades do estado e em outras cidades do
Brasil. Diversos industriais estiveram presentes na formação dos bancos particulares. Tanto o
capital bancário financiou a instalação de empresas quanto comerciantes e industriais
encontraram nos bancos formas de aplicação e diversificação de seu capital. (PESAVENTO,
1985)
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A imigração e a colonização tiveram papel significativo na industrialização. Por um
lado, permitiram a introdução de operários estrangeiros que chegavam qualificados da sua
terra de origem. Por outro lado, alguns destes imigrantes tinham "capital-dinheiro" para
constituir seus próprios estabelecimentos fabris.
A cidade conciliava indústrias de grande porte de produtos derivados da agropecuária
para exportação para diversas capitais do litoral brasileiro, em especial o charque, e em menor
importância as de outros produtos provenientes da agropecuária, como couro, sabões
sabonetes e velas, conservas de frutas e legumes, tecidos etc.
A cidade se caracterizava por ter uma significativa indústria manufatureira de produtos
igualmente derivados da agropecuária, mas que tinham por objetivo principal, além de
atender a demanda do município, das diversas cidades nas imediações de Pelotas, assim como
as mais afastadas da região da Campanha e do Uruguai.
Dentre os produtos que visavam atender o mercado regional, podemos destacar os
seguintes: produtos de couro; de montaria; calçados e malas; cigarros e fumos; cervejas e
outras bebidas; farinhas; massas; arroz.
É significativo que fábricas comumente identificadas como indústrias, coexistissem no
mesmo período histórico com outros estabelecimentos comumente denominados de
manufaturas, ambos produzindo o mesmo tipo de produto.
Para ilustrar esta situação, temos o caso dos frigoríficos: a partir de 1920, coexistiram
com manufaturas que utilizavam precária tecnologia, como charqueadas e das fábricas de
línguas.
Para a implantação de um frigorífico eram exigidos grandes investimentos, aplicados
no sistema produtivo através de novas tecnologias. Estas novas formas de produzir
representavam um melhor aproveitamento da matéria-prima, uma maior qualidade e
padronização do produto final. Necessitavam de menor mão de obra ou com a mesma mão de
obra das charqueadas conseguiam uma produção maior e mais diversificada.
Algumas manufaturas, modernizaram paulatinamente seus processos produtivos,
como a charqueada São Gonçalo, de propriedade do Cel. Pedro Osório. Este estabelecimento
foi adquirido em 1888, produzindo inicialmente com tecnologia semelhante à das demais
salgas. Por ocasião do levantamento de Cunha (1911), sem se transformar em uma indústria
frigorífica, a propriedade possuía um maior faturamento com uma menor quantidade de mão
de obra em relação às demais do gênero. Para obter estes resultados, fez pequenas alterações.
A charqueada São Gonçalo teve longa duração, conforme pode ser observado nos anúncios
publicitários do final da década de quarenta. (Fig. 02)
Pode-ser afirmar que com a implantação dos frigoríficos na segunda década do século
XX, a atividade saladeiril – até mesmo os estabelecimentos localizados no interior do estado,
junto aos rebanhos e à linha férrea – passou a ter maiores dificuldades.
A decadência das charqueadas e ao mesmo tempo a criação dos frigoríficos
representaram a evolução nos meios de produção. Mesmo que não tivessem se desenvolvido
as charqueadas no interior, esta atividade iria ser substituída pela frigorificação.
A crise foi superada durante a Primeira Guerra Mundial, já que o conflito mundial
permitiu que as charqueadas, os frigoríficos e outras manufaturas trabalhassem a pleno vapor,
exportando sua produção para o exterior. Com o final da Guerra, o consumo no mercado
europeu se retraiu, e nova crise desencadeou-se. (PESAVENTO, 1980)

400

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

FIGURA 2: Propaganda do "Engenho de Beneficiar Arroz São Gonçalo" e "Charqueada São
Gonçalo". Fonte: PIMENTEL, 1949.

O parque industrial/manufatureiro de Pelotas produzia gêneros derivados da
agropecuária com o objetivo de exportação, especialmente para o mercado nacional. Foi
implantado na cidade pela facilidade de aquisição de matéria-prima. Segundo Araújo:
O surgimento e o desenvolvimento de indústrias alimentares voltadas para o mercado
nacional estiveram associados às vantagens comparativas oferecidas pelo Estado na produção
agropecuária, em relação a outras regiões do País, derivadas de fatores como condições
ecológicas favoráveis à produção de certas culturas, qualidade das pastagens, pioneirismo na
introdução de culturas agrícolas e uso de novas técnicas de produção, além de outros fatores
de natureza histórica e cultural. Esses fatores contribuíram, em muitos casos, para superar as
desvantagens do maior distanciamento dos principais mercados e para firmar o Rio Grande do
Sul como Estado fornecedor de alimentos industrializados para o mercado nacional, condição
que, apesar de declinante, em parte ainda se mantém até os dias de hoje. (ARAÚJO, 2002,
p.21)
Bem como as demais indústrias, a alimentar exige infraestrutura (vias adequadas de
acesso e de transporte, meios de comunicação, fornecimento confiável de energia), Por isto,
muitas delas foram implantadas junto às vias navegáveis e/ou estradas de ferro.
Conforme Araújo (2002), a distribuição físico-espacial da indústria alimentar gaúcha
indica uma forte orientação para as fontes de matérias-primas agropecuárias. Isso ocorre nas
atividades que envolvem elevadas perdas de peso no processo produtivo, como nos casos dos
frigoríficos e das atividades de beneficiamento de arroz. Assim fica justificado que aqui tenham
se instalado estas agroindústrias, por ser a região fonte da matéria-prima.

As Fábricas de Pelotas
As fábricas identificadas através da Notícia Descritiva de Alberto Coelho da Cunha
foram agrupadas dentro de três grandes categorias. Na categoria um foram agrupadas as
diversas classes de fábricas de produtos alimentares e bebidas encontradas em Pelotas.
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Na categoria dois foram agrupadas as manufaturas que transformavam a matériaprima proveniente de diversas atividades agropastoris, exceto as fábricas de alimentos e
bebidas. Nesta categoria se enquadram as fábricas das seguintes classes: produtos do fumo,
têxteis, couros, madeira, sabão. Ambas as categorias são agroindustriais.
Na categoria três foram agrupadas as classes de fábricas que não podem ser
enquadradas como atividades agroindustriais. Nesta última classificação são apresentadas as
atividades produtivas que tratam matérias-primas originadas de diversas fontes, incluindo as
seguintes classes: produtos do papel, gráficas, minerais não metálicos, metais, veículos e
equipamentos de transporte etc.
Na cidade de Pelotas foi identificado por Alberto Coelho da Cunha (1911) um total de
147 estabelecimentos fabris. Destes estabelecimentos, 56 tinham como atividade principal a
produção de alimentos e bebidas. Dentre estes, podemos destacar o beneficiamento de
produtos de carne, de conservas de frutas e legumes, de arroz, de trigo, de açúcar, de óleos,
de massas, de moagem de café, de produtos de padaria e de bebidas.
Sessenta e quatro estabelecimentos tinham como atividade principal o tratamento da
matéria-prima de origem agropecuária para uma produção diversificada de produtos. Entre
estes estavam as manufaturas de fumos, curtumes e outras fábricas que transformavam o
couro em calçados, malas e artigos de montaria. Foram importantes os têxteis, os produtos de
madeira e as fábricas que beneficiavam a graxa proveniente das charqueadas para transformar
em adesivos, sabões e velas.
Por último, foram apuradas vinte e sete fábricas de diversificada produção dentro da
indústria de transformação, como as de tijolos, de ladrilhos hidráulicos, de peças em mármore,
de queima de cal, de confecção de espelhos, de produtos de metal, de carroças, de fogos de
artifício, de produtos farmacêuticos, de caixas de papelão, de barcos, e de tipografia.
Dentre as fábricas descritas por Cunha (1911), parcela significativa estava localizada
nas proximidades do porto no Canal São Gonçalo, do Arroio Santa Bárbara e da estrada de
ferro, mas a grande maioria (número) dos estabelecimentos estava fora da área de estudo, nos
demais lugares do espaço urbano; (Tab. 1) mas, será comprovado no decorrer do artigo, que
este menor número de estabelecimentos na área de estudo representa uma maior
importância econômica e também arquitetônica.

TABELA 1: Número de estabelecimentos fabris dentro e fora da área de estudo.
Fonte: CUNHA, 1911, s.p.
Categorias de Fábricas

Número
Fábricas

de

na Área de
Estudo
Produtos
Bebidas.

Alimentícios

e

Número
Fábricas

Fora da Área
de Estudo

16

40

Produção de Couro, Fumo,
Têxteis, Madeira, Sabão e Velas.

26

38

Diversas
Transformação.

4

23

46

101

Total

Indústrias

de
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Importância das Agroindustrias
Ao reunir as informações referentes às fábricas de alimento e bebidas, foi possível
constatar que, em 1911, a produção de carne, principalmente do charque, representava mais
da metade da mão de obra e o maior faturamento anual em comparação com os demais
estabelecimentos de produção de alimentos. (Tab. 2)
Apesar do alto faturamento, a manufatura da carne se mostrava pouco capitalizada,
representando pouco mais de 30% do capital da categoria de fábricas de alimentos.
A fabricação de bebidas possuía o maior capital entre as fábricas de alimentos e
bebidas, dois destes estabelecimentos, a Cervejaria Ritter e a Sul Rio-Grandense, possuíam um
capital maior que todas as manufaturas de produtos de carne. As Cervejarias Ritter e Sul RioGrandense estavam localizadas na área de estudo, com relação ao faturamento encontravamse em segunda colocação, com faturamento bem abaixo comparado com os produtos de
carne.
De forma surpreendente, a fabricação de produtos de padaria representou uma
significativa importância tanto com relação ao capital, quanto ao faturamento e
principalmente o número de trabalhadores, com valores superiores aos da indústria de
conservas. (Tab. 2) A fabricação de conservas vale a quarta posição com relação ao capital e ao
faturamento, e tem a terceira maior quantidade de operários ao comparar com as demais
subclasses da primeira categoria.
Portanto, em ordem crescente de importância na categoria fabricação de produtos
alimentícios, temos a fabricação de conservas, de produtos de padaria, de bebidas e de
produtos de carne, principalmente o charque. As demais subclasses da primeira categoria
representaram uma pequena ou média participação com relação ao capital, ao faturamento e
aos operários. (Tab. 2)

TABELA 2: Caracterização das Fábricas de Produtos Alimentícios e Bebidas (Categoria
1), Sendo (a) os dados na área de estudo, (b) fora da área e (c) dados totais por classe de
indústria.
Fonte: CUNHA, 1911, s.p.
Fábricas de Produtos Alimentícios e Bebidas (Categoria 1)
Tra
Fábricas
subclasses)

(classes

ou b.
U
n.

Abate e Preparação
de Produtos de Carne

Processamento,
Preservação e Produção de

Capital
%
or

Faturamen
to

Val
r

%

Valo

a
95*

3

35
0.000$*

4.78
4.000$*

b
03*

3

71
6.000$*

3.60
6.000$*

c
98*

6
3,6

5
1.0
66.000

a
32

1

3,4

3
8.39
0.000$*

30
0.000$

%

5
7,0

800.
000$
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Conservas

Produção de Óleos
e Gorduras Vegetais e
Animais

b
8

4

c
80

1
3,9

a

-

b
c

Beneficiamento de
Arroz

Moagem de Trigo e
Fabricação de Derivados

Fabricação, Refino e
Moagem de Açúcar

Torrefação
Moagem de Café

Fabricação
Produtos de Padaria,

Fabricação
Massas Alimentícias

e

de

de

5
5
,4
1

b

-

c
0

1
,8

a
2

3

b

-

c
2

3
,4

a

-

c
a

42.2

000$

a
0

b

23.
00$*

1
32
3.000$

0,2

12.

6.00

200$**

0$

0
12.
200$**

0
0$

,4

60.

2

b
3

2

c
5

2
,9

60.
,9

a
2*

5

b
73*

1

c
25*

2
7,3

1
000$

400.

2
,7

338.
400$**

2
78.
300$**

,4

2
338.
400$**

-

2
,3

-

5.0

6.00

00$

0$
5.0
,1

0
0$

1.5

6.00

0
,1

10.0

00$

00$*
58.

121.

000$
1
500$

,1

-

78.

0
00$

0

400.

300$**

3
,2

6.00

000$
-

0
000$

5
,7

-

000$

3

1
842.
200$*

800$*
59.
,9

1
131.
800$*

15

0
,9

843.

0.500$

000$
23

750.

4.000$

200$

1
38
4.500$

2,1

1
1.59
3.200$

1
0,8

a
b
0*

2

9.0
00$

34.0
00$
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Fabricação

de

Bebidas

otal

c
0*

2
,5

1
00$

9.0

a
0

8

1.1
00.000$

b
3

2

c
03

1
,0

8
1.1
87.900$

7,3

3
2.97
0.000$

0,2

T
301

1
00

1
3.1
85.400$

00

1
14.7
11.400$

00

,3

0
00$

34.0

0
,2

2.73
0.000$

87.

240.

900$

000$
2
1

As charqueadas, assim como as padarias, têm uma pequena divisão do trabalho, com
baixa mecanização, consistindo a maioria dos seus processos em atividades manuais. A
fabricação de produtos de carne tornar-se-ia uma atividade industrial somente com a
implantação dos frigoríficos.
A fabricação de bebidas pode ser classificada como uma atividade industrial, devido a
uma relativa divisão do trabalho. Trata-se de um processo produtivo bastante mecanizado,
com grande capital investido no espaço fabril e boa produtividade. Com relação à fabricação
de conservas, tratava-se de um processo intermediário, apresentando crescente mecanização,
divisão do trabalho e aumento de produtividade.
Também é importante considerar o tamanho dos referidos estabelecimentos, tanto
com relação às fábricas de bebidas quanto as fábricas de conservas, pois para estas duas
subclasses existiam as bem pequenas ao mesmo tempo em que também existiam as grandes.
Ao verificar as informações relativas às fábricas que transformavam os produtos
agropecuários, exceto as de produtos alimentícios, podemos identificar que elas
representavam muito, comparando com os as da primeira categoria (alimentação e bebidas).
Faziam parte desta categoria as manufaturas de fumo, de produção de sabão e velas, de
calçados, curtumes, produtos têxteis, entre outras. (Tab. 3)
Ao analisar os dados referentes a faturamento, capital e número de operários das
fábricas desta categoria, podemos verificar que os mais significativos eram os da produção de
têxteis. O período é importante para esta classe de indústria, pois a Fiação de Tecidos
Pelotense estava em pleno processo de expansão de suas atividades produtivas.
Esta classe fabril, em comparação com os demais estabelecimentos de processamento
de matéria-prima agropecuária, é o que poderia se chamar de indústria, representada
principalmente pela Fiação e Tecidos e também pela Fábrica de Chapéus Pelotense. Justifica-se
serem denominadas desta forma pela alta mecanização nos processos produtivos, pela divisão
do trabalho, alta produtividade e elevado número de operários.
Assim, o mais significativo entre as classes desta categoria fabril é a fabricação de
produtos têxteis. Em seguida, com relação ao capital investido e ao faturamento anual,
aparece a fabricação de sabões e velas, apesar do menor número de operários que as fábricas
de calçados e os curtumes.
Os curtumes representam o terceiro maior faturamento, capital investido e número de
operários. Na quarta colocação, juntamente com as fábricas de calçados, estão as manufaturas
de fumos, sendo que estas tinham um maior faturamento anual e maior número de
estabelecimentos.
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Fábricas de sabão e velas, curtumes, manufaturas de fumos e de calçados, todos
apresentam um processo produtivo caracterizado por atividade com baixa mecanização. A
maior parte dos procedimentos manuais e com baixa divisão do trabalho, realizados, por
pequenos e médios estabelecimentos. Tratando-se essencialmente de uma atividade
manufatureira.
Existiam treze classes de fábricas de transformação de diversas matérias-primas,
exceto as provenientes da agricultura e pecuária. Sendo esta categoria de fábrica não
agroindustrial não serão detalhadas as informações relativas a sua produção, mão de obra,
capital e faturamento.

TABELA 3: Caracterização das Fábricas de Produtos de Couro, Fumo, Têxteis, Madeira e
Sabões e Velas, Colas adesivas (Categoria 2), Sendo (a) os dados na área de estudo, (b) fora da
área de estudo e (c) dados totais por tipo de indústria. Fonte: CUNHA, 1911, s.p.
Fábricas de Outros Produtos Agroindustriais (Categoria 2)
Fábricas
subclasses)

(classes

Trab.

ou

U
n.
2

Fabricação
Produtos do Fumo

de
0
2
12

Fabricação
Produtos Têxteis

de
4
86
40

Curtimento e Outras
Preparações de Couro

8
98

Fabricação de Artigos
para Viagem e Outros
Artefatos

6
6

a
b
c
a
b
c
a
b

Val

359.
400$*

8
,1

5
286
.000$*

5

2.1
00.000$

,0

0.000$

236

265.
000$*

3
2.3
36.000$

4
2.76
5.000$*

1,2

838

5

153
1
991
.800$

500.

7,5

1
1.69
8.400$

-

1
6,6

-

11.
2
200$

7,2

000$

39.0

200$
3
,2

2

1.19
8.400$*

.000$

3

1
0,2

2.50

.800$

-

5
1.04
1.400$*

.000$

1

%

000$
65.

7

Valo
682.

500$

a

to

220

3

5
6,4

Faturamen

%
r

.500$*

1
2,3

c

%
or

5

c

b

Capital

00$
11.
,2

0
00$

39.0

0
,4
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a
Fabricação
Calçados

de

53
53
1

Fabricação
Produtos de Madeira

de
3
54

Fabricação de Móveis

08
08
4

Fabricação de Sabões
e Velas

67
81

Fabricação
Adesivos

de
0
3

Total

b
c
a
b

2
2
5,7

930.
000$*

1
324
.000$*

5
930.
000$*

,7

170

8

-

1
,7

222.
000$*

9
269
.600$*

,7

4
562.
000$*

326

516.
000$*

6
326
.000$

5
516.
000$*

,8

54.
000$*

1

1.0
45.000$

2.24
8.000$*

c

1
1,2

1
1.0
99.500$

a

3

b
c

611

9,4

1
2.53
4.000$*

5.0

,1

2
4,8

30.0

00$

1

5

286.

500$

b

5
,5

-

.000$

1

,1

340.

99.

1

9

000$

000$*

a

a

324

.600$

1
,6

c

-

.000$*

7

c

b

-

00$
25.

80.0

000$

00$

1
,8

0
000$

30.

1
00

1
5.6
74.100$

,5

0
000$

110.

00

1
10.1
95.800$

1
,1
1
00

Ao apreciar as tabelas 4 e 5, podemos verificar que as agroindústrias representam
92,4% da mão de obra, 96,5% do capital e 97,8% do faturamento da produção industrial.
Portanto a indústria em Pelotas se caracterizava como agroindustrial.
A Tabela 4 demonstrou que as fábricas de alimentos localizadas na área de estudo
correspondiam a: 54% da mão de obra, 67% do capital e 74% do faturamento total desta
categoria agroindustrial. Isto que dizer que as fábricas de alimentos estavam localizadas
preferencialmente no bairro do Porto.
A análise dos dados permite comprovar que os estabelecimentos de fabricação de
alimentos instalados nas demais áreas estavam voltados para o abastecimento interno da
própria cidade. Os estabelecimentos do bairro do Porto eram fábricas de porte muito maior,
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podendo-se supor que tinham por objetivo o abastecimento de um mercado muito além do
próprio consumo da cidade.
Podemos verificar que as fábricas da segunda categoria (demais fábricas
agroindustriais) localizadas na área de estudo detêm 49% da mão de obra e do faturamento e
60% do capital. Dessa forma, não se pode afirmar que esta categoria tenha um zoneamento,
estas fábricas estão distribuídas mais uniformemente pelo território da cidade. (Tab. 4) Estas
fábricas agroindustriais (têxteis, sabões e velas, couros, fumos, etc.) são muito significativas,
pois são a categoria com maior quantidade de estabelecimentos, de operários e com maior
capital investido.
Os estabelecimentos classificados dentro da categoria 3 (não agroindustriais) são
caracterizados por estarem fora da área de estudo, pois apenas 16% do capital e 24% dos
trabalhadores e faturamento pertencem aos situados no bairro do Porto.
Tabela 4: Caracterização da produção fabril
Tabela 5: Produção fabril total
em Pelotas em 1911, sendo (a) os dados na área de na cidade de Pelotas em 1911, em
estudo, (b) fora da área de estudo e (c) em destaque destaque os dados relativos à área de
os dados totais por agrupamento de classes e estudo. Fonte: CUNHA, 1911, s.p.
subclasses de indústria.
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Com relação à atividade fabril na cidade de Pelotas, considerando as três categorias de
fábricas, podemos verificar na Tabela 5 que as fábricas localizadas na área de estudo detêm
49% dos trabalhadores, 59% do faturamento e 60% do capital, indicando que esta área urbana,
o encontro entre porto e a estação férrea, se caracterizou por ser a zona fabril da cidade de
Pelotas no período de estudo.
FIGURA 3: Mapa localizando a área de estudo. Pelotas RS.
Fonte: Mapa elaborado pelo autor, com base no aerofotogramétrico e Notícia Descritiva
(1911), 2013.

Portanto, a industrialização na cidade de Pelotas caracterizou-se por ser agroindustrial,
com participação tanto da produção de alimentos como dos demais produtos agroindustriais,
bem como têxteis, couros, fumos, sabões etc. As fábricas agroindustriais estavam localizadas
principalmente no bairro do Porto.

Conclusões
Baseado nas fontes primárias, principalmente na Notícia Descritiva de Alberto Coelho
da Cunha (1911), foi possível distinguir os estabelecimentos do início do século, comparar as
diferentes categorias de fábricas e verificar a representatividade de cada uma das atividades
fabris.
A indústria em Pelotas era essencialmente agropecuária. O estudo mostrou que, em
relação aos parâmetros estudados – capital, faturamento e número de operários – existiu
grande diferença entre a indústria que utilizava a matéria-prima proveniente da agropecuária
e que usava outras matérias-primas, como minerais, cerâmicas, metais etc., sendo estas
últimas quase inexpressivas na cidade.
Ao comparar os dados das fábricas de alimentos com os das demais agroindústrias,
podemos verificar que estas possuíam um faturamento maior, enquanto que as outras
agroindústrias tinham maior capital investido e número de operários. Portanto, parecia existir
certa equivalência entre elas, sendo ambas de muita importância.
Ao localizar e agrupar por categorias e classes os estabelecimentos, foi possível
identificar um zoneamento fabril. As charqueadas, o frigorífico, as fábricas de conservas e de
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bebidas, os engenhos de arroz e o moinho de trigo estavam localizadas principalmente no
bairro do Porto.
As fábricas que transformavam os demais produtos agropecuários estavam de forma
equivalente divididas entre o bairro do Porto e os demais bairros periféricos, e poucas se
localizavam no centro da cidade. As têxteis estavam situadas principalmente no bairro do
Porto. Os curtumes estavam localizados de forma mais significativa junto aos arroios Santa
Bárbara e Pepino, no bairro da Luz. As fábricas de sabões e velas estavam nas áreas
suburbanas do perímetro da cidade. As de fumos ficavam distribuídas pelo centro urbano, nas
proximidades da estação férrea e da Praça da Constituição (Praça das Carretas).
As diversas e pequenas fábricas de transformação de outras classes de produção que
não a agroindustrial ficavam em partes da cidade que não o bairro do Porto.
Os estabelecimentos agroindustriais do bairro do Porto de Pelotas tiveram importância
histórica, entre 1911 e 1922, pela sua importância econômica, contribuindo para que Pelotas
persistisse como pólo econômico do estado. O conjunto de fábricas localizado no Porto
compõe uma zona fabril, vinculada diretamente à facilidade dos transportes portuários,
ferroviários e também urbanos. O bairro do Porto apresenta grande importância memorial,
sendo portador de valores culturais que devem ser reconhecidos e socializados.
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Conflitos teórico-práticos na restauração do Grande Hotel de Pelotas
Karen Velleda Caldas 244
Carlos Alberto Ávila Santos 245

Resumo
O artigo trata do restauro do Grande Hotel de Pelotas, tombado em nível municipal e
restaurado pelo poder público através do Programa Monumenta. Sintetiza as alterações do campo da
cultura e do patrimônio e traça um breve histórico da restauração até a contemporaneidade, como
ferramentas da preservação da memória. Sustenta sua análise nas teorias e Brandi e Muñoz Viñas e nos
princípios da mínima intervenção e da retratabilidade, em tese, plenamente aplicáveis na prática do
restauro. Verifica a legislação municipal relacionada à preservação dos bens patrimoniais. Revela
aspectos da história, da estética da construção, e das intervenções restaurativas no edifício. Compara o
pátio interno do prédio antes e depois dos restauros. Conclui que os procedimentos modificaram
irreversivelmente a percepção daquele espaço, contrariando os critérios balizadores dessas ações e
ferindo a legislação municipal, normas e leis que deveriam, à priori, garantir a preservação de suas
informações.
Palavras-chave: Tombamento e Restauração. Patrimônio. Teoria Contemporânea da
Restauração. Grande Hotel de Pelotas.

Introdução
Pelotas reúne inúmeras edificações inventariadas pela Secretaria Municipal de Cultura,
emblemas do apogeu econômico do ciclo do charque e da atividade industrial que se
desenvolveu durante a segunda metade do século XIX. Trata-se de um dos 26 municípios
integrantes das cidades históricas elencadas pelo IPHAN para o Programa Monumenta,
segundo critérios de representatividade histórica e artística. O destaque deve-se, em parte,
porque a cidade ainda apresenta um dos maiores conjuntos arquitetônicos do estilo eclético
historicista no Brasil.
Fundada no ano de 1812, a antiga Freguesia ascendeu à condição de Cidade em 1835,
tornou-se um polo cosmopolita da região da campanha gaúcha nas três últimas décadas do
século XIX até a segunda do XX, cuja riqueza econômica teve origem na produção e exportação
do charque. É nesse contexto que se insere a construção do Grande Hotel, enquanto expressão
do “espírito progressista da sociedade pelotense” (SANTOS: 2007). O imponente prédio em
estilo eclético, construído entre os anos de 1925 e 1928, foi tombado pela municipalidade em
1986 e, posteriormente, foi alvo de duas restaurações através do Programa Monumenta.
A primeira delas, executada em 2004, compreendeu intervenção na fachada e na
cobertura. A segunda, que readequou o prédio como Hotel-Escola, foi dividida em duas etapas.
A primeira, iniciada em 2009, envolveu a remodelação da estrutura e da redistribuição interna.
A segunda, ainda não executada, realizará a finalização e os acabamentos do interior do
prédio.
Alvo de debates e de críticas, a segunda restauração é acusada de haver
descaracterizado a construção internamente, e de ter ferido a legislação que regulamenta o
tombamento: posto que foram eliminadas as paredes erguidas na técnica do estuque dos
244
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antigos quartos e, devido à nova circulação interna, foi elevada a cobertura zenital do hall,
alterando o espaço do pátio interno do edifício.
Fruto de parceria firmada entre a Prefeitura e a Universidade Federal de Pelotas, o
prédio tornou-se sede de uma graduação em Hotelaria. A análise deste estudo prevê a
comparação do espaço do hall antes e depois das intervenções, explorando a dialética entre as
teorias de restauro e a prática realizada nas referidas obras de restauro. Pretende-se
demonstrar que as interferências resultam em tomadas de decisão não só quanto às técnicas e
os materiais utilizados, mas também são determinadas por ações fundamentadas em
conceitos teóricos consistentes e harmônicos com a contemporaneidade, ambas estão
diretamente conectadas com a memória do que se deseja manter.
A discussão está apoiada nos conceitos de Cesare Brandi (1963) e de Salvador Muñoz
Viñas (2004), nos critérios da mínima intervenção, da distinguibilidade e da retratabilidade.
Conjuntamente, representam aspectos balizadores que deveriam determinar, a priori, as
escolhas das ações interventivas. Parte-se da premissa de que tais princípios são plenamente
aplicáveis, além de necessários para uma preservação adequada que efetive a fruição aos
grupos de pertencimento atuais e futuros. No caso, trata-se de prédio tombado em nível
municipal e que, apesar da prerrogativa legal, o mesmo poder que lhe atribuiu significado
patrimonial permitiu intervenções que descaracterizaram o edifício de maneira irreversível. A
análise se desenvolve confrontando o antes e o depois das intervenções, à luz dos conceitos de
Brandi e Muñoz Viñas, como também em relação à legislação pertinente, especialmente
quanto à lei de tombamento do município. Além das teorias dos dois especialistas, o debate
proposto enfoca os princípios consolidados no Código de Ética do profissional restaurador,
bem como as orientações das Cartas Patrimoniais.

Patrimônio, cultura e bens culturais
O conceito de patrimônio se alargou ao longo do século XX, e suas interfaces passaram
também por transformações substanciais. Castriota (2009, p. 155) afirmou, quanto às
questões relativas ao patrimônio, que:
a sua concepção tradicional relaciona-o a produtos da cultura erudita, derivados, via
de regra, de grupos e segmentos sociais dominantes. Assim, no que se refere ao tipo de
objeto, parece-nos possível afirmar que as políticas de preservação desenvolvidas até os anos
1960 protegiam normalmente edificações, estruturas e outros artefatos individuais,
invocando-se como razões para sua preservação a excepcionalidade do bem.
Essa ideia ratificou que o próprio sentido de cultura se modificou e trouxe à tona
valores simbólicos, conceitos imateriais, funções intangíveis, não mais restringindo a cultura à
história, ou como um reflexo de erudição da sociedade, como reiterou Poulot (2009, p. 199) ao
destacar que:
verifica-se, a partir da década de 1960, a mudança da definição de cultura, que daí em
diante, engloba os mais diversos aspectos das práticas sociais, misturando alta e baixa cultura,
de acordo com a afirmação dos sociólogos, no momento em que a paisagem material e
imaterial passava por alterações aceleradas. Longe da definição canônica de uma herança
cultural coerente a ser transmitida à geração seguinte, assistiu-se à emergência da ideia de
culturas múltiplas, propícias a alimentar e a fortalecer a pluralidade de identidades.
Assim, no que tange a cultura, esta “deixa de se relacionar exclusivamente à chamada
cultura erudita, passando a englobar também as manifestações populares e a moderna cultura
de massa” (CASTRIOTA, 2009, p. 159). Como consequência, percebe-se a inserção como parte
do patrimônio cultural, uma infinita variedade de espécies de bens, cujos valores extrapolam
àquela visão erudita de cultura, como os utensílios oriundos do “fazer popular”. Ao tomar
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consciência desses novos valores, a conservação-restauração passou de um foco objetivo, para
uma relação subjetiva com os artefatos, não mais restritos aos referenciais de
monumentalidade, como os atribuídos pelos valores históricos e artísticos.
Não obstante, Castriota (2009, p. 15) registrou que “vai ser a atribuição de valor pela
comunidade ou pelos órgãos oficiais que leva à decisão de se conservar (ou não) um bem
cultural”. Ou seja, os valores atribuídos aos bens em geral são, explícita ou implicitamente,
usados como referência para as decisões sobre aquilo que se preserva.
Documentos que orientam a conservação-restauração
Paralelamente às mudanças e ampliações de conceitos no campo do patrimônio,
durante o século XX surgiram instituições246 e eventos organizados para debater as questões
de preservação. As Cartas Patrimoniais e outros documentos frutificaram dos encontros entre
as nações e proporcionaram, dentre outras recomendações, o alargamento das noções de
patrimônio e de bem cultural e, sobretudo, passaram a indicar códigos de posturas
internacionais relacionados ao tema e orientaram a conduta dos profissionais.
As Cartas Patrimoniais mais significativas utilizadas para fundamentar as
recomendações e a legislação sobre a preservação, a conservação e a restauração são: a de
Atenas em 1933 que, além do foco arquitetônico, estabeleceu o conceito de patrimônio
histórico das cidades, formatou os princípios de responsabilidade da conservação e
restauração dos monumentos; a de Veneza em 1964, que instituiu a noção de “bem cultural”
tal como conhecemos hoje, e que definiu os parâmetros legais para a preservação dos
monumentos; a do Restauro em 1972, referência para as questões mais específicas do campo
da conservação-restauração, que trouxe instruções conceituais, e algumas pontuais, para os
critérios das restaurações arquitetônicas e para a tutela dos centros históricos.

Preservação e Restauração na contemporaneidade
A teoria contemporânea da restauração traz questionamentos decorrentes da
ampliação do campo da cultura, fruto das modificações das relações dos sujeitos com os bens
patrimoniais. A subjetividade apresenta novos desafios sobre o que preservar? Por que
preservar? Como preservar? Para compreendermos o complexo desenho da relação do
homem com a preservação dos artefatos aos quais atribui algum tipo de valor, traçou-se
alguns conceitos e aspectos relevantes no que diz respeito à evolução na área da conservaçãorestauração.
A conservação-restauração, como mecanismo de preservação da memória como é
compreendida atualmente, desenhou-se com mais clareza somente em meados do século XIX,
como mais um dos reflexos da Revolução Industrial, época em que surgiram os primeiros
estudiosos acerca do tema, cujas teorias promoveram uma série de mudanças nos
procedimentos de restauro.

As Teorias que pautam a restauração contemporânea
Embora o austríaco Aloïs Riegl tenha antecipado as ideias que surgiram a partir do
segundo pós-guerra, atribuindo à restauração a distinção de “ato de cultura”, a Itália foi o
primeiro país a pensar de maneira mais consistente a proteção dos monumentos.
246
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De acordo com Poulot (2009, p. 30):
as destruições da Segunda Guerra Mundial (bairros e cidades inteiras) é que sem
dúvida, tiveram as mais relevantes consequências sobre a consciência patrimonial europeia,
assim como sobre suas modalidades de restauração e de uso. A conservação de monumentos
visava daí em diante, algo que superava o horizonte do antiquário ou histórico: o que Louis
Grodecki designava por busca do “valor do efeito produzido”.
A partir de então, inúmeras foram as transformações no âmbito da conservaçãorestauração. O conceito de patrimônio foi redefinido e se estabeleceram diversas convenções
que objetivaram a salvaguarda dos bens culturais mundiais junto aos países signatários. Todas
essas transformações no pensamento da conservação-restauração tiveram a participação
direta ou indireta de articuladores culturais, como Cesare Brandi, que se tornou no contexto
do pós-guerra o maior expoente do chamado restauro crítico. Brandi afirmava é a matéria que
se restaura, pois ela permite a epifania da arte.
A recuperação dos danos sofridos pelas obras artísticas durante a Segunda Guerra foi
para Brandi um grande laboratório: enfrentando os mais diversos problemas, organizou novos
conceitos e técnicas sobre a conservação e o restauro, princípios que são válidos até os nossos
dias. Suas teorias foram divulgadas por meio da obra Teoria da Restauração, lançada em 1963,
na qual excluiu o empirismo e conceituou o restauro como "o momento metodológico do
reconhecimento da obra de arte, na sua consistência física e na sua dúplice polaridade estética
e histórica, com vistas à sua transmissão ao futuro" (BRANDI, 2004, p.30).
Brandi aproximou a obra de arte do sentido de referência histórica e dado cultural
(KÜHL, 2006, p. 22). Assim, conduziu a ação de conservação-restauração para uma atitude
coletiva e “multidisciplinar (...), mesmo que a parte operacional seja executada por uma única
pessoa” (KÜHL, 2006, p. 23-24).
Segundo os axiomas de sua teoria, de que só se restaura a matéria (BRANDI, 2004, p.
31) e de que a restauração deve visar a unidade potencial da obra de arte (BRANDI, 2004, p.
33), Cesare Brandi consolidou suas ideias e práticas sustentando os critérios da mínima
intervenção, da distinguibilidade e da reversibilidade – hoje renomeado para retratabilidade.
Tais critérios eram fundamentados no conceito de verdade e estavam alicerçados em uma
noção de cultura restrita à erudição, permanecendo até hoje como paradigma para as
intervenções de restauro.
Não obstante, as modificações no campo do patrimônio suscitaram no final do século
XX e início do século XXI, inúmeras discussões nos espaços profissionais e acadêmicos. O
alargamento do campo da cultura forçou o repensar das teorias clássicas, especialmente a
concepção brandiana, considerando-as insuficientes para atender o sentido contemporâneo
da preservação dos bens culturais.
Neste novo cenário, o restaurador e professor da Universidade de Valência Salvador
Muñoz Viñas247 organizou o pensamento acerca do tema, lançando o livro Teoría
Contemporánea de la Restauración. Na obra, o autor avaliou os conceitos relacionados à
conservação-restauração e suas contradições, de modo a atualizar na contemporaneidade, o
que os teóricos preconizaram como regras e verdades ao longo de dois séculos. Seu estudo
resultou de análise profunda dessas teorias, e num posicionamento parcial (MUÑOZ VIÑAS,
2003, p.13) e comprometido. O livro é considerado uma das publicações mais importantes na
área, em nível internacional, reconhecido como um dos textos mais inovadores e importantes
247
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sobre a restauração de bens culturais e leitura necessária para todos aqueles que trabalham
na área.
O autor colocou que a teoria contemporânea já existe, contudo, de forma difusa, o que
a coloca numa posição de desvantagem, por ser de difícil articulação, embora muitas ideias
que a sustentam tenham sido expressadas por Riegl no início do século XX.
Segundo Muñoz Viñas (2003, p. 175,) a conservação-restauração é de difícil definição,
sendo o caráter simbólico parte essencial da atividade, cujos objetivos e limites, vinculados à
manutenção e recuperação dessa capacidade, é o que a diferencia de outros ofícios similares
como reparação, repinturas ou remendos.
Para o autor, o que caracteriza a restauração não são suas técnicas ou instrumentos,
mas sim a intenção com que se fazem as ações: não depende “do que” se faz e sim “para que”
se faz. O olhar de Muñoz Viñas é dirigido para a função do artefato e para o significado que
esse objeto representa para determinado grupo. Assim, o conservador-restaurador não tem
autonomia para fazer aquilo que seu julgamento de valor determina, como sendo o melhor
para determinada obra, numa arbitrariedade que ele chama de “peritos da verdade”. Mas,
sim, necessita ter como objetivo uma atuação que satisfaça a comunidade atual ou futura
afetada pela obra. Desse modo, Muñoz Viñas (2003, p. 162) apresenta a teoria contemporânea
como alternativa para suprir as carências das teorias que nomeou como clássicas afirmando
que,
La ética contemporânea de la Restauración pretende contemplar el mayor número
posible de formas de entender el objeto y atender equilibradamente a todas sus funciones: no
sólo a las que cumple para los expertos, sino también a las que cumple para el resto de los
usuários, [...] para su público. Desde el punto de vista ético, la mejor Restauración es la que
proporciona más satisfacción a más gente, o aquella que produce una suma de satisfacciones
mayor . Lo que sugere es la adopción de una ética más democrática y menos aristocrática [...].
Muñoz Viñas trouxe à pauta a afirmação de que as razões pelas quais se restaura, e a
seleção das coisas que se restauram, “son decisiones culturales antes que decisiones técnicas”
(1997, apud MUÑOZ VIÑAS, 2003, p.104). Assim como as decisões sobre como restaurar, são
antes de tudo culturais. Há que se questionar se o reconhecimento desse caráter de decisão
cultural em sobreposição à técnica não responsabilizaria, sobremaneira, os conservadoresrestauradores com suas opções de intervenção. Nesse caso, ficaria ainda mais evidente a
necessidade de práticas interdisciplinares coadunadas a uma sólida teoria capaz de sustentar,
com maior plenitude, as atitudes dos profissionais.

Pelotas e o Grande Hotel: breve história
No final do século XIX, a cidade de Pelotas teve franco desenvolvimento econômico
originado da produção e exportação do charque. Os chamados “barões da carne seca”
exportavam a carne salgada, básica para a alimentação dos escravos que trabalhavam nas
lavouras brasileiras, cubanas ou norte-americanas, atividade que enriqueceu em curto espaço
de tempo os proprietários das salgas.
Durante o período de apogeu (1860 e 1890) das manufaturas de charque, trinta áreas
de salga contíguas se distribuíram ao longo das margens do Arroio Pelotas e do Canal São
Gonçalo (GUTIERREZ, 1993, p. 178). A produção sazonal, o dinheiro acumulado e a dinâmica da
cidade alavancaram a ideia de construir um novo hotel que respondesse ao “espírito
progressista da sociedade pelotense” (SANTOS, 2007). No ano 1922, várias personalidades
importantes do município constituíram a Cia. Incorporadora Grande Hotel.
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Após a aquisição de um amplo terreno na esquina da praça central, foi lançado
concurso público para a escolha da planta a ser edificada, obra que teve início no ano de 1925
e foi finalizada em 1928. O imponente prédio vinculado ao estilo eclético historicista (figura 1)
teve projeto de Theophilo de Barros. Inspirado nos prédios haussmannianos de Paris, o edifício
foi erguido no entorno do lote de esquina, o que permitiu que a construção se elevasse ao
redor de um pátio central, que constituiu um suntuoso ambiente de circulação do espaço
interno, coberto com armação metálica e vidros coloridos.

FIGURA 1: O Grande Hotel em vários ângulos e momentos.
Fonte: fotos de Carlos Alberto Santos, 2003 e Karen Velleda Caldas, 2013

Por conta de problemas financeiros, o edifício foi municipalizado no ano de conclusão
da obra, e foi explorado a partir de então pela iniciativa privada. Assim, esteve arrendado de
1928 a 1940 para Caetano Bianchi. E de 1940 a 1962 para a empresa Zabaletta. Nesta última
data foi vendido a Pedro Elba Zabaletta, proprietário até nova negociação do prédio ocorrida
em 2002, quando a construção foi adquirida pela Prefeitura Municipal de Pelotas, com o
objetivo da recuperação do imóvel para exercer uma nova função, transformá-lo em um
Centro Administrativo.

Legislação e Preservação em Pelotas
O II Plano Diretor de Pelotas – Lei Municipal 2560/80 – data de 1980 e pode ser
considerado de vanguarda para a época, considerando que trazia a preocupação com o
patrimônio histórico edificado no centro urbano do município. Fruto do esforço de pessoas
ligadas à preservação do patrimônio, além do II Plano Diretor, várias legislações específicas de
preservação foram aprovadas. É o caso da Lei 2708/82 – de 10 de maio de 1982 – que enfocou
a proteção do Patrimônio histórico e cultural de Pelotas e criou o Conselho Municipal Histórico
e Cultural (COMPHIC), especificando sua composição. Apesar de ineficientes na prática, “pela
falta de consciência de grupos socioeconômicos do município, envolvidos com a dinâmica de
crescimento da cidade e, principalmente, pela descontinuidade de ações preservacionistas da
administração pública, nesse período” (ALMEIDA, 2006, p.96), essa Lei avançou ainda mais na
discussão ao instituir o processo de tombamento em nível municipal. A norma legal teve por
base o Decreto Federal nº 25/37, que disciplinou o processo de preservação da memória
histórica, cultural e arquitetônica da cidade de Pelotas, e foi modelo para outras cidades
brasileiras.
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No período que se seguiu surgiu a nova Lei 3128/88, que alterou a antiga normativa
2708/82 em artigos fundamentais, modificou o processo de tombamento municipal através da
instituição de um Conselho Revisor, formado por representantes do mercado imobiliário para
analisar e julgar as decisões do COMPHIC, o que representou um retrocesso no processo
político relativo à preservação do patrimônio da cidade. Além desta, a Lei 4093/96 criou um
novo CONCULT – corroborando para com o retrocesso aos avanços institucionalizados da Lei
2708/82.
Nos anos 2000, o processo de preservação foi retomado com o esforço de várias
instâncias representativas, foi então sancionada a Lei 4568/00, que definiu a delimitação das
ZPPCs – Zonas de Preservação do Patrimônio Cultural de Pelotas. Essa última Lei, atualmente é
o principal instrumento de preservação utilizado pelo poder público municipal, lista os bens
integrantes das ZPPCs e estabelece a proteção aos imóveis integrantes do Inventário do
Patrimônio Histórico Cultural de Pelotas, através da manutenção das fachadas públicas e da
volumetria. As ZPPCs também estão instituídas em nível estadual, sendo declaradas como
patrimônio cultural do Rio Grande do Sul, através da Lei 11499/00.
Em 2001 é criada a Secretaria Municipal de Cultura. Em seguida é instituída a Lei
5146/05, que isenta do IPTU os proprietários que mantenham a preservação de seus imóveis
inventariados e a Lei 5223/06 que reestrutura o CONCULT.
O conjunto dessa legislação proporciona meios legais que, em tese, determinam
critérios de intervenção em acordo com os princípios teóricos da restauração. Dessa maneira,
garantem a preservação dos bens culturais, especialmente quanto ao patrimônio edificado.

Aspectos e conflitos do restauro do Grande Hotel
Como já referido anteriormente, o prédio do Grande Hotel foi tombado em nível
municipal em 1986, com base na Lei nº 2708/82. Essa Lei é categórica ao afirmar que, “uma
vez tombado, provisória ou definitivamente, os bens não poderão ser destruídos, demolidos
ou mutilados, nem ter suas características alteradas” (PELOTAS, 1982), situações não
cumpridas e facilmente evidenciáveis no segundo projeto de restauro do Grande Hotel.
O mesmo código define Restauração como (...) intervenção, também de natureza
corretiva, que consiste na reconstituição de sua feição original, mediante a recuperação da
estrutura afetada e dos elementos destruídos, danificados ou descaracterizados, ou do
expurgo de elementos estranhos (Idem). Percebe-se também que, a ação promovida no
segundo projeto de restauro do Grande Hotel não condiz com a definição de Restauração
estabelecida na lei municipal.
O fato é que, as regras para o tombamento em nível municipal não asseguraram a
garantia presumida pela própria legislação e, até a criação da Lei 4568/2000, atual instrumento
legal do município relativo a preservação do patrimônio, um caminho tortuoso de avanços e
retrocessos foi percorrido.
Foi a partir da lei 4568, que se instituíram as Zonas de Preservação do Patrimônio
Cultural, e formalizou-se o inventário dos bens imóveis nelas edificados, a fim de controlar as
descaracterizações dos bens patrimoniais e regrar as futuras intervenções nos prédios
inventariados e nos seus confrontantes laterais (ALMEIDA, 2006, p.102). Essa lei traz inclusive
em seu artigo 6º, a previsão de multa aos responsáveis por descaracterização, mutilação ou
desequilíbrio – total ou parcialmente – de bens constantes do Inventário do Patrimônio
Histórico e Cultural de Pelotas.
Já em seu artigo 1º, a Lei declara que a “preservação do patrimônio cultural de Pelotas
é um direito inalienável do cidadão, sendo sua realização responsabilidade de todos,
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especialmente do Poder Público *...+” *grifo nosso+ (PELOTAS, 2000). No artigo 3º, que define o
que integra as ZPPCs, o parágrafo 2º determina que: “deverão manter compatibilidade
volumétrica e tipológica com os bens constantes do Inventário do Patrimônio Histórico e
Cultural de Pelotas, as construções que lhes forem confrontantes pelas laterais” (Idem).
Percebe-se que o avanço da legislação municipal confere aos regramentos harmonia
com os princípios dos instrumentos de preservação internacionais, com as Cartas Patrimoniais,
bem como, de modo abrangente, com a teoria da restauração. Contudo, o que foi aplicado na
prática intervencionista do Grande Hotel diverge do que foi recomendado pelos documentos
internacionais, pelas teorias de restauro, ou normatizado legalmente pelo poder público
pelotense. Cabe destacar que, tanto a inscrição do prédio no Livro de Tombo Histórico e
Cultural do município, quanto a lei que institui as ZPPCs, outorgaram ao Grande Hotel uma
garantia presumida de preservação da totalidade de suas características internas, externas e,
especialmente, sem descaracterizações.
Pressupõe-se, portanto, que o prédio tombado pela administração municipal deveria
ter sido preservado, no mínimo, pelo próprio poder que o consagrou como bem patrimonial,
devido a sua vinculação com fatos pretéritos memoráveis, seu valor artístico, sua relação com
a vida e com a paisagem do Município.
Segundo o memorial descritivo da empresa responsável pelo restauro, as obras
adequariam as instalações para um hotel cinco estrelas, conforme a Matriz de Classificação
vigente à época e fundamentada na Deliberação Normativa n.º 429, de 23 de Abril de 2002, da
EMBRATUR. Em decorrência das exigências da matriz de classificação da EMBRATUR, para
adequar o antigo prédio à nova função de abrigar um hotel cinco estrelas, a firma desenvolveu
um projeto arquitetônico que reordenou os espaços internos do edifício, o que exigiu a
retirada das divisórias internas de estuque, e outras modificações que resultaram em inúmeras
alterações de estrutura, como demonstra a (Figura 2).

FIGURA 2: Em vermelho, as paredes de gesso acartonado projetadas e, em amarelo, as
demolições e/ou modificações previstas e executadas.
Fonte: Escritório de Pelotas do Programa Monumenta.

As mudanças mais significativas ocorreram no grande hall, com a alteração da posição
do teto de ferro e vidro e, nos três pavimentos acima do térreo. Sobretudo, na circulação e nas
áreas das unidades habitacionais, que não possuíam banheiro privativo. No primeiro
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pavimento, onde estavam localizados os ambientes privados mais luxuosos, foi preservado
apenas um apartamento, a fim de instalar um “espaço da memória”. Cerca de 85% do
pavimento foi alterado: as paredes estucadas foram substituídas por superfícies murais de
gesso acartonado em nova distribuição espacial, foi modificado o sistema de divisão entre os
pavimentos, substituindo o sistema original de barroteamento por pré-lage.
No segundo e terceiro pavimentos, toda a parte interna foi alterada para atender a
classificação da EMBRATUR, que exigia banheiros privativos e determinava áreas mínimas para
todos os cômodos. Originalmente, esses dois andares estavam acima do teto zenital do hall, e
não havia a galeria de circulação que dava acesso aos quartos do primeiro andar. A circulação
entre os cômodos se dava por um corredor localizado no centro das alas dos quartos
(dispostos a cada lado desse corredor). As unidades habitacionais possuíam banheiros
coletivos situados ao fundo dos corredores de acesso aos quartos.
Em decorrência dessas modificações, foi proposta nova circulação para essas áreas,
tanto para os hóspedes quanto para os serviços de quarto. Assim, foi eliminado o corredor
interno e foram criadas passarelas metálicas em torno do hall original. (Figura 3) Para dar
acesso às UH, foram abertas portas nas paredes nas quais havia janelas voltadas para o pátio a
céu aberto e localizado acima do primitivo teto de ferro e vidro. Essas novas portas agora
estão voltadas para o hall, que teve seu pé direito elevado em função da elevação do teto
zenital. Outros vãos foram fechados.

FIGURA 3: As passarelas de aço criaram uma nova área de circulação para o 2º e 3º
pavimentos, mas, interferem na iluminação do ambiente.
Fonte: Foto de Karen Velleda Caldas, 2012

Uma alteração ainda mais significativa foi necessária: o teto zenital em ferro e vidros
coloridos, originalmente instalado sobre o primeiro andar, foi deslocado para o alto do último
pavimento. Essa é a modificação mais impactante da interferência, dado que transformou
totalmente a volumetria interna do antigo hall de estar e de conversações, antes mais elegante
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e aconchegante. O pé direito do espaço passou a ter aproximadamente 17 metros, quando na
sua origem media nove metros, resultando num espaço frio e impessoal, totalmente
diferenciado da proposta original. Além da percepção espacial para quem entra no ambiente, a
circulação de ar e a iluminação sofreram impacto. O hall ficou mais frio e escuro, devido ao
alto pé direito e às passarelas metálicas instaladas nos andares superiores para a nova
circulação, que bloqueiam parcialmente a incidência da luz natural no ambiente.

O deslocamento do teto implicou em outra adulteração: a alteração volumétrica da
caixa mural do edifício, dada pelo reposicionamento do teto zenital. (Figuras 4 e 5)
FIGURAS 4 E 5: Ao centro, o posicionamento do teto zenital do prédio do Grande Hotel
antes e depois do reposicionamento, respectivamente.
Fonte: À esquerda - Fotografia aérea de pequeno formato georeferenciado - Prefeitura
Municipal de Pelotas, 2003. À direita - imagem de satélite da internet - Disponível em: Google Earth Acesso em: 25 de nov 2012.

Conclusões
Em relação aos aspectos históricos e estéticos do bem patrimonial, a conclusão é de
que a percepção do espaço interno e a volumetria do edifício do Grande Hotel foram
modificadas na restauração que reposicionou o teto em ferro e vidro que abrigava o hall de
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estar e de conversações. As fotos apresentadas registram a nova posição da cobertura zenital,
antes e depois da intervenção e evidenciam essa modificação na volumetria da edificação.
As transformações verificadas contrariam o critério da mínima intervenção, um dos
princípios teóricos mais utilizados para justificar as restaurações, cujo conceito parte do
segundo axioma de Brandi, o qual afirma que o restauro deve visar o restabelecimento da
unidade potencial da obra de arte, desde que isso seja executado sem cancelar as marcas da
passagem da obra de arte no tempo (BRANDI, 2004, p. 33).
Outro critério infringido foi o da reversibilidade em Brandi, reconceituado na teoria
contemporânea e renomeado como retratabilidade (MUÑOZ VIÑAS, 2003, p.113). No caso do
Grande Hotel, nenhum procedimento interventivo aplicado possibilita o retratamento, tão
pouco, é reversível. Segundo Kühl (2006, p. 25-26), esses critérios são fundamentais para as
interferências restaurativas e, em conjunto, deveriam sempre guiar as ações dos especialistas
da área, a fim de garantir a preservação das informações contidas nos bens patrimoniais.
O caso em tela evidencia também que as recomendações internacionais e as
regulamentações legais municipais não foram suficientes para a manutenção dos valores
simbólicos do bem, pois a segunda intervenção também contrariou os princípios determinados
nas legislações do município, que também instituíram o tombamento do prédio.
A inscrição do Grande Hotel no Livro de Tombo Histórico e Cultural de Pelotas conferia
à construção uma garantia presumida de preservação da totalidade de suas características
internas e externas. Contudo, a modificação dos espaços internos descaracterizou a edificação
estética e historicamente, ferindo a legislação. Em síntese, o caso suscita algumas inquietações
quanto às questões patrimoniais e a teoria contemporânea da restauração: afinal, para quem
preservamos? Os sujeitos que se relacionam com esse bem terão suas sensibilidades
satisfeitas?

Referências
ALMEIDA, Liciane Machado; BASTOS, Michele de Souza. A experiência da cidade de
Pelotas no processo de preservação patrimonial. Revista CPC, São Paulo, v.1, n.2, p.96-118,
maio/out. 2006. p.96
APPELBAUM, Barbara. Criteria for treatment: reversibility. Journal of the American
Institute for Conservation, V. 26, Nº 2: p. 65-73, 1987.
BRANDI, Cesare. Teoria da Restauração. São Paulo: Ateliê Editorial, 2004.
FRONER, Yacy-Ara; ROSADO, Alessandra. Princípios históricos e filosóficos da
conservação preventiva. Tópicos em conservação preventiva 2. Belo Horizonte: LACICOR. EBA.
UFMG, 2008.
GUTIERREZ, Ester J. B. Negros, Charqueadas e Olarias: um estudo sobre o espaço
pelotense. Pelotas: UFPel, 1993.
KÜHL, B. M. História e ética na conservação e na restauração de monumentos
históricos. Revista CPC - USP, São Paulo, n.1, p.16-40, 2006. Disponível em:
http://www.revistasusp.sibi.usp.br/pdf/cpc/n1/a03n1.pdf
Lei 2708/82. Dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico e cultural do município
de
Pelotas
e
dá
outras
providências.
Disponível
em:
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/497517/lei-2708-82-pelotas-rs Acesso em: 23/06/2012
MAGALHÃES, Mário Osorio. Opulência e cultura na Província de São Pedro do Rio
Grande do Sul: um estudo sobre a história de Pelotas (1860-1890). Pelotas: Mundial: 1993.
422

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

MUÑOZ VIÑAS, Salvador. Teoría Contemporánea de la Restauración. Madrid: Sintesis,
2003.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS. Manual do usuário de imóveis inventariados.
Pelotas: SECULT/Edigraf, 2007.
SANTOS, Carlos Alberto Ávila. Ecletismo na fronteira meridional do Brasil: 1870-1931.
Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo – Área de Conservação e Restauro) Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia. 2007.
Sistema Oficial de Classificação dos Meios de Hospedagem. Ministério do Turismo.
Disponível
em:
http://www.classificacao.turismo.gov.br/MTUR-classificacao/mtursite/Entenda?tipo=2 Acesso em: 16/07/2012.

423

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

O “Raio que o parta” em Belém: um estudo sobre a valorização da
arquitetura popular paraense
Laura Caroline de Carvalho da Costa248
Cybelle Salvador Miranda249

Resumo
O artigo é um estudo sobre a pesquisa realizada pelos alunos de graduação em Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal do Pará para a Disciplina Estética das Artes Plásticas sobre o
fenômeno da arquitetura modernista popular conhecido como “Raio que o parta” (RQP) em cinco
bairros de Belém: Guamá, Pedreira, Telégrafo, Jurunas e Cremação. Utilizando o método etnográfico, os
discentes fizeram levantamento fotográfico de edificações que apresentam características do RQP, além
de entrevistas com os moradores, através das quais puderam observar como eles reagem frente à
estética dos raios formados por cacos de azulejos nas fachadas e porque muitos optam pelo seu
apagamento.
Palavras-chave: Arquitetura popular, raio que o parta, memória, valor afetivo, valor de
novidade.

Introdução
É sabido que a chamada arquitetura brasileira possui vários matizes, resultado de
nossa formação cultural híbrida. Muitos estudos tem se debruçado na tentativa de
classificação de exemplares “representativos” de nosso território, embora corram o risco de
incorrer no processo de seleção e apagamento de memórias, segundo Bispo (2004), quando
enquadram na memória nacional apenas edificações inseridas no contexto da arquitetura
erudita ou de autor.
Por outro lado, pesquisas recentes tem procurado preencher esta lacuna, de maneira a
abranger os exemplares arquitetônicos populares. Cabe aqui esclarecer que adotamos o termo
“popular” para designar uma arquitetura feita por indivíduos de renda média e baixa que se
identificam com a modernidade assimilada, geralmente sem acompanhamento profissional.
Nesse âmbito, também podemos encontrar estudos de classificação, como a obra “Arquitetura
popular brasileira”, de Günter Weiner (2005), que encontrou argumentação crítica no campo
antropológico (MIGUEL, 2011) por apresentar discrepâncias no método e nos conceitos de
“erudito” e “popular”, que ora se cruzam, ora caminham paralelamente.
Os estudos de Guimaraes e Cavalcanti (1982) e Fernando Lara (2005) apontam a
existência de uma arquitetura kitsch e “modernosa”, respectivamente, quando falam das
edificações de caráter popular que se apropriaram da linguagem moderna à sua maneira,
entre as décadas de 40 e 60 do século XX. Sobre esse capítulo da arquitetura brasileira, Lara
(2005) diz que

[A] apropriação popular do modernismo brasileiro é descartada da historiografia por
uma série de razões, como simplificação formal, consumo de elementos e ausência de
unidade, que, se aplicadas às obras dos anos de 1960 e 1970, condenariam boa parte do
trabalho dos melhores arquitetos do país. (LARA, 2005, p. 173)
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Acredita-se que essa manifestação surgiu como um anseio das classes média e baixa
de participar das tendências que o movimento moderno trazia no campo das artes e da
arquitetura, encontrando reflexos em algumas regiões do país, como Rio de Janeiro, São Paulo
e Minas Gerais. No Pará (tanto na capital quanto no interior), o modernismo popular
encontrou sua expressão através da aplicação, nas platibandas e muros, de cacos de azulejos
formando raios ou figuras geométricas variadas, além da adoção de elementos estéticoformais de linguagem moderna, como marquises e colunas inclinadas. Para nomear essa
manifestação e expressar sua opinião de que aquilo lhes parecia de gosto duvidoso, alguns
arquitetos passaram a chamar de “Raio que o parta” (CARVALHO; MIRANDA, 2009).
A análise dessa arquitetura popular começou a ser feita há pouco tempo, por meio dos
estudos de Braga (1995), Carvalho e Miranda (2009) e Cardoso (2012), numa tentativa de fazer
a catalogação de alguns exemplares e sua caracterização, bem como compreender o
surgimento e gosto através de entrevistas com os proprietários.
Atualmente, a preocupação em estudar o raio que o parta está voltada não apenas
para delinear sua origem, mas também compreender o motivo pelo qual muitos desses
exemplares estão desaparecendo da paisagem urbana; dessa forma, realizou-se, durante o
estágio docente do Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará,
um trabalho de pesquisa junto aos alunos de graduação em Arquitetura e Urbanismo, na
Disciplina Estética das Artes Plásticas, visando a coleta de dados sobre o “Raio que o parta” em
cinco bairros de Belém (Guamá, Pedreira, Telégrafo, Jurunas e Cremação), para serem
apresentados como avaliação final no Workshop “O Raio que o parta na arquitetura
modernista paraense”. Pretendeu-se relacionar a manifestação do raio que o parta em Belém
com as referências da arquitetura contemporânea estudadas em sala de aula, bem como
identificar autoconstruções e projetos feitos por profissionais e compreender as motivações
que levaram à criação do estilo, o que inclui sua manutenção ou modificação por parte dos
proprietários.

Metodologia
Antes do início da pesquisa, foi apresentado aos alunos da Disciplina Estética
das Artes Plásticas o objeto de estudo – o Raio que o parta (RQP). Nesse momento, identificouse o desconhecimento por parte dos mesmos acerca do uso do termo para designar as casas
com cacos de azulejos coloridos, embora afirmassem que já haviam observado tais exemplares
quando viram algumas fotografias. A apresentação também visou orientá-los sobre as
características do RQP para auxiliar na identificação das obras.
Após a apresentação, a turma foi dividida em cinco equipes, sendo cada uma
responsável por um bairro da cidade de Belém: Guamá, Pedreira, Telégrafo, Jurunas e
Cremação. A escolha desses bairros justifica-se pelo número considerável de exemplares que
ainda podem ser encontrados, e sua composição populacional é feita por indivíduos de classe
média e baixa. A proposta era realizar um trabalho de campo, em que cada grupo ficaria
responsável por, pelo menos, quatro casas em cada bairro, fazendo uso do método
etnográfico: diário de campo, levantamento fotográfico e entrevistas (GEERTZ, 1978;
OLIVEIRA, 2000). O roteiro de pesquisa foi o seguinte:
1)
2)
3)
4)

Primeira visita: reconhecimento da área, identificando no mapa os trajetos realizados;
Diário de campo;
Identificação dos exemplares e seu contexto (pré-seleção das casas);
Segunda visita: contato com o morador. Roteiro de entrevista a ser definido pelo
grupo.
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Foi solicitado aos discentes que priorizassem entrevistas250 com moradores que fossem
proprietários das residências, em virtude da possibilidade de conseguirem mais informações
sobre a construção da casa. As perguntas poderiam ser formuladas conforme a necessidade da
pesquisa, embora os grupos devessem responder algumas questões pré-definidas:
a)
b)
c)
d)
e)

O morador construiu?
Qual a época da construção?
Houve acompanhamento profissional/projeto?
Gosta do estilo?
Foi modificada? Se sim, por quê?

O estudo foi realizado nos meses de junho a agosto de 2013 e os resultados foram
apresentados como avaliação final no Workshop “O Raio que o parta na arquitetura
modernista paraense”.

Resultados e discussão
Bairro: Guamá
A equipe buscou realizar uma pesquisa bibliográfica que investiga as origens
do modernismo no Pará, e como os engenheiros absorveram essa tendência em suas obras –
tendo em vista que, no período em que o Movimento Moderno encontrou seu auge no Brasil,
ainda não havia curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo no Pará, fundado apenas em
1964 e cuja primeira turma dividiu-se em alunos regulares e engenheiros civis que pretendiam
complementar sua formação (CARVALHO; MIRANDA, 2009, apud OLIVEIRA et al., 2013).
Durante a pesquisa de campo, os alunos fizeram o reconhecimento do bairro
(itinerários feitos a pé e de ônibus) e identificaram as residências com traços do RQP,
registrando por meio de fotografias. No momento do contato com os moradores foi solicitada
a autorização destes para o levantamento fotográfico do interior das residências (o que foi
concedido em apenas uma delas).
Na primeira delas, observaram que o interior possuía piso em tacos de madeira e
cerâmica do tipo “São Caetano” e azulejos nas paredes. A moradora afirma não gostar da casa
por motivos familiares, mas que acharia linda se estivesse bem conservada e não faria
alterações.
FIGURA 1 – Casa “Raio que o Parta” no bairro do Guamá
Fonte: OLIVEIRA et al., 2013

250

Para a entrevista, os alunos levaram consigo um Termo de Cessão de Direitos Autorais (em caso de
utilização de fotografias dos proprietários), de Livre Consentimento (para autorização de entrevista) e um Ofício
apresentando cada equipe e seus objetivos de pesquisa, assinado pela Prof. Dra. Cybelle Salvador Miranda, que
ministrou a Disciplina.
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Na segunda e terceira residências não encontraram os proprietários, sendo que a
segunda está à venda. Na casa da Sra. Risodália, descobriram que se tratava de uma edificação
projetada por um engenheiro e um arquiteto, tendo sido feita apenas uma modificação na
fachada para abrir uma garagem. A moradora tem conhecimento do RQP e afirma que
construiu dessa forma porque “estava na moda”. Nessa casa também encontraram, além da
platibanda com raios e cores vibrantes nos azulejos e cobogós, outro elemento frequente no
RQP: o azulejo de registro, ilustrando uma figura religiosa. Ao final do estudo, os docentes
concluíram que
Claramente o desgaste e a redução dos exemplares do estilo “raio-que-o-parta” não se
devem somente as novas concepções de moderno vigentes, mas sim a falta de conscientização
da sociedade da importância e também por não existir uma politica ou ação para tentar
conscientizar da importância não somente histórica do estilo “raio-que-o-parta”, mas também
da importância cultural local. (OLIVEIRA et al, 2013)

Bairro: Pedreira
Os estudantes também apontaram que a causa das modificações da estética
dos raios deve-se ao desconhecimento do valor histórico e arquitetônico, o que leva os
moradores a desvalorização do RQP para “modernizar” a fachada. Foram encontradas 19 casas
RQP, das quais 4 foram selecionadas para entrevista.
Neste bairro, encontrou-se uma casa onde se vê a tentativa de apagamento
das características do RQP, por meio de pintura encobrindo os azulejos; interrogada sobre o
motivo dessa ação, a moradora respondeu que não gostava do padrão de mosaicos adotado
na fachada. Atitude diferente foi sentida em outro proprietário no mesmo bairro, que além de
afirmar que gosta da aparência, conhece sobre o RQP e já foi entrevistado por um canal de TV
sobre o assunto. Na casa, houve alteração na planta (para eliminar uma área que servia como
comércio) e na fachada (apagamento de um desenho em forma de canoa, feito pelo pai do
morador).
FIGURA 2 – Casa “Raio que o Parta” no bairro da Pedreira
Fonte: ALVES; REIS, 2013
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Os discentes também conseguiram encontrar obras que tiveram
acompanhamento profissional, e nestas os moradores demonstram afeição à casa, embora
também tenham empregado reformas para acréscimo de garagem, sem contudo intervir nos
painéis de azulejos.

Bairro: Telégrafo
A equipe identificou oito casas que apresentam traços do RQP, localizadas
principalmente em áreas afastadas de bairros fronteiriços a este e que possuem padrão social
mais elevado.
Houve dificuldade em realizar as entrevistas em virtude de encontrarem casas
desocupadas ou moradores que não se dispuseram a conversar com os alunos. Apenas dois
moradores mostraram-se favoráveis pela permanência do raio por um gosto pessoal, mesmo
sem nunca terem ouvido falar em “Raio que o parta”; os demais (que concederam entrevista)
afirmaram interesse na eliminação dos raios, tendo alguns proprietários inclusive realizado tal
ato, por meio de aplicação de reboco sobre os painéis.

FIGURA 3 – Casa “Raio que o Parta” no bairro do Telégrafo
Fonte: MODESTO et al., 2013
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Bairro: Jurunas
Nesta área, os alunos encontraram sete casas RQP, e durante as entrevistas puderam
identificar que os proprietários não sabiam informar a respeito da execução da casa ou estas
não tiveram acompanhamento profissional. A maioria dos entrevistados gosta dos raios,
mostrando interesse em mantê-los, embora houvessem dois casos particulares – um de venda
e outro de demolição do imóvel, para resolver um imbróglio familiar.
FIGURA 4 – Casa “Raio que o Parta” no bairro do Jurunas
Fonte: CLEMENTE et al., 2013

Bairro: Cremação
Um aspecto interessante a ser destacado pela pesquisa do grupo se refere ao
momento em que investigam as origens do Raio que o parta, quando traçam uma relação
entre ele e o movimento Desconstrutivista:

A relação da arquitetura regional Raio Que O Parta com desconstrutivismo se dá
principalmente pelos mosaicos, formatos e demais detalhes encontrados nas platibandas das
casas. Mesmo que a maioria dos mosaicos encontrados nas fachadas das casas tenha uma
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ortogonalidade, geralmente são figuras espontâneas e que não seguem um padrão lógico
geométrico. Da mesma forma, algumas platibandas apresentam “desconstrução” nos seus
formatos geométricos. (RODRIGUES et al., 2013, p. 7).

Quanto às casas, os alunos encontraram moradores que constituem a terceira
geração dos que habitam os locais, e muitas vezes demonstram apreço pela aparência da casa
em virtude da relação com a memória familiar, embora também tivessem entrevistado
proprietários que classificam o raio que o parta como “ultrapassado”.
FIGURA 5 – Casa “Raio que o Parta” no bairro da Cremação
Fonte: RODRIGUES et al., 2013

Por meio da pesquisa dos alunos, notamos algumas posturas que se
reproduzem entre os moradores dos bairros acima descritos:
1) Nas casas cuja fachada se manteve por gosto, o morador optou pela permanência
em respeito à memória de seus familiares que foram responsáveis pela sua construção, por
reconhecer o valor da estética dos raios ou por ter sido a casa fruto de um projeto
acompanhado por profissional (engenheiro ou arquiteto)
2) Nas obras que não foram alteradas por gosto, o morador não empregou as
mudanças pretendidas por falta de recursos financeiros. Nesses casos, geralmente a família é
de classe baixa, o morador desconhece o termo “Raio que o parta” para designar essas
edificações e a casa foi construída sem projeto arquitetônico.
3) A desvalorização do RQP é justificada pelos proprietários pelo anseio de
“modernizar” a residência – algo curioso, visto que o Raio foi empregado com a mesma
finalidade nas décadas de 40 a 60 do século XX.
Analisando esses comportamentos, os discentes fizeram reflexões pertinentes
a respeito do valor relativo atribuído às edificações:

O ideal de modernidade que as construções do estilo “raio-que-o-parta” tinham foi
durante os anos sendo perdidos e modificados por novos sensos de moderno, onde fica
notável pelo fato de hoje existem poucos exemplares do estilo “raio-que-o-parta” [...]
(OLIVEIRA et al., 2013)

[O] que se percebe é que os ideais de beleza, de moderno se alteram com o passar do
tempo, e varia de individuo para individuo, o que em outra época era o ideal de modernidade,
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hoje se torna retrogrado e ultrapassado. Partindo desse pressuposto como valorizar o
patrimônio se os ideais de belo são dinâmicos e voláteis [?] (ALVES; REIS, 2013)

Essas conclusões reforçam as idéias propostas por Riegl (2006), quando fala do valor
absoluto e valor relativo: para ele o termo “valor” é tratado como um evento histórico, não
permanente:
De um ponto de vista moderno, que nega a existência do cânone artístico
objetivamente válido, um monumento não pode evidentemente apresentar um valor artístico
para as gerações ulteriores[...]. A experiência, entretanto, mostra que locamos
constantemente obras datadas de muitos séculos acima de certas obras modernas [...] (RIEGL,
2006, p. 108)

Também encontramos paralelo com este autor quando ele se refere ao “Valor de
Novidade”: para a vontade artística, quanto mais degradada a obra estiver, menos valor lhe é
atribuído, da mesma forma como alguns moradores se sentem ao afirmar que, se a casa RQP
estivesse em melhores condições, sentiriam mais apreço:
A multidão sempre foi seduzida pelas obras cujo aspecto novo estava claramente
afirmado; [...] Ao olhar da multidão, só o que é novo e intacto é belo. O velho, o desbotado, os
fragmentos de objetos são feios. (Idem, p. 98)

O valor do Raio que o parta se mostra mais efêmero quando comparado à arquitetura
eclética ou neoclássica, vistas como patrimônio cultural, ideia construída e consolidada por
muitos anos através de órgãos de defesa do mesmo. Será que os moradores teriam a mesma
opinião se residissem num exemplar da arquitetura erudita?

Considerações finais
A realização da pesquisa sobre a estética do raio que o parta em Belém
revelou-se fundamental para despertar nos alunos o interesse pela arquitetura popular, em
especial o Raio que o parta, percebendo-o como elemento formador de identidade cultural do
Pará e de uma manifestação criativa que criou um modernismo popular de baixo custo, cuja
disseminação pelos quatro cantos do Estado também alerta para a necessidade de sua
preservação e conscientização junto aos moradores a respeito de sua importância para a
memória arquitetônica paraense, buscando reduzir os apagamentos.
Da mesma forma, pretendemos com esse estudo criar o estímulo de
aprofundar a pesquisa sobre o RQP nos demais bairros de Belém e no interior, reconhecendoo como um exemplo da arquitetura brasileira, junto com as obras já consagradas da
arquitetura erudita ou de autor.
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Intervenção no patrimônio urbano: o caso da disciplina de ateliê de
arquitetura, urbanismo e paisagismo IX – CAU/UFSM
Leonora Romano251
Gabriela Quintana de Castro252
Maiara Huber253
Resumo
O trabalho descreve o exercício projetual de intervenção no tecido urbano consolidado,
direcionado à reabilitação e preservação do centro histórico de Santa Maria/RS, como produto da
disciplina de Ateliê de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo IX, do Curso de Arquitetura e
Urbanismo da UFSM. Para fins de trabalho, a área de estudo foi dividida em quatro escalas: cidade,
bairro, logradouro e objeto. O cenário trabalhado é configurado por estoques da arquitetura Art Deco,
eclética e neoclássica, ladeando o importante boulevard da Avenida Rio Branco e da originária Rua do
Acampamento, onde a cidade começou. Em área adjacente a esta última, os remanescentes de um
conjunto habitacional construído na década de 40 do século XX, passam a ser o foco. O trabalho busca
compreender os problemas e potencialidades da área de intervenção e traçar diretrizes projetuais com
a finalidade de revitalizar a área de estudo, garantindo a conservação e a requalificação das
características de outrora.
Palavras-chave: Patrimônio, Intervenção, Revitalização, Autenticidade.

INTRODUÇÃO
Este artigo propõe apresentar a experiência e resultados da disciplina de Ateliê de
Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo IX (DAU 9019), vinculada ao Curso de Arquitetura e
Urbanismo da UFSM/RS. A disciplina de caráter prático, alocada no nono semestre,
estabeleceu como uma de suas ações pedagógicas “a valorização e a preservação da
arquitetura, do urbanismo e da paisagem como patrimônio e responsabilidade coletiva”, vindo
ao encontro da Resolução N° 06/06 do MEC, e tem por objetivo conhecer, analisar e aplicar as
variáveis intervenientes na atividade de projetar e organizar o ambiente construído interior e
exterior através do restauro e/ou reciclagem de ambiente de interesse cultural.
Como referência para a construção de uma consciência crítica, fundamentada na
teoria e na história acerca do patrimônio cultural, são oferecidas ainda, em semestre
antecedente, as disciplinas de Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo VIII (DAU 8048)
e Técnicas Retrospectivas (DAU 8050). A conclusão destas disciplinas pré-requisitadas, prevê o
aprofundamento teórico necessário sobre a temática, instrumentalizando os alunos a
identificar e conhecer os fatores que envolvem a deterioração de edifícios e conjuntos urbanos
e as diferentes técnicas aplicáveis na sua conservação, restauro, reestruturação e
reconstrução.
O aparelhamento teórico conduz ao levantamento físico cadastral da área, primeira
etapa da disciplina prática, onde a atividade de reflexão e análise percorrem as variáveis
físicas, socioculturais e ambientais. Só após esta etapa é que se elaboraram propostas de
revitalização urbana para a área, obedecendo a suas quatro escalas: cidade, bairro, logradouro
e objeto.
Iniciou-se a exploração da área de estudo analisando a cidade como um todo, com o
objetivo de solucionar eventuais problemas relacionados ao trânsito e fluxos, assim como
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qualificação de áreas verdes e proposição de zoneamentos, levando à elaboração de um
Modelo Territorial Municipal (Mapa 01).
MAPA 01 – Proposta de Modelo Territorial Municipal para a Cidade de Santa Maria/RS.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013

Vencida a escala cidade, a área de estudo seguinte compreendeu o Bairro Centro, com
enfoque para o Centro Histórico - escala logradouro - e por último, trabalhou-se a pequena
escala, objeto, sito à Rua Astrogildo de Azevedo, mais precisamente ao pequeno conjunto
habitacional de quatorze casas, construído para solucionar as demandas de habitação
destinadas aos militares.
CONTEXTO HISTÓRICO
O histórico que segue foi baseado em trabalho acadêmico de diagnóstico da área,
desenvolvido na mesma disciplina, compartilhado com toda turma. As fontes de informação
foram disponibilizadas pela bibliografia histórica existente e relatos de familiares, neste caso, a
neta de Astrogildo Cezar de Azevedo, Marina Azevedo Dallasta.
Os primeiros habitantes conhecidos da região atualmente ocupada pelo município de
Santa Maria pertenciam a pequenas tribos indígenas, dentre as quais se destacam os tapes e
minuanos. A origem da cidade de Santa Maria está assentada no fato histórico denominado
Demarcação de Limites da América Latina, no qual as Partidas Portuguesa e Espanhola, aqui
chegadas, no final do século XVIII (entre 1757 e 1797) tinham como missão demarcar os limites
das terras da Coroa Portuguesa e os da Coroa Espanhola. Essas Partidas eram compostas por
militares acompanhados por seus familiares, trazendo também artífices e escravos, que
assentaram acampamento da atual Praça Saldanha Marinho e Rua do Acampamento.
Em 1801, o acampamento de Santa Maria passa a ser classificado como Povoação,
devido ao aumento populacional, resultado da chegada de diversas famílias guaranis, e da
região centro-oeste do país. Dez anos depois a região se consagra Curato, após a emancipação
da Capela de Santa Maria. A partir de 1819, a região é considerada Distrito da atual Cachoeira
da Sul, seguindo o desenvolvimento da indústria agrícola e pastoril, principal atividade
econômica do município desde os 22 anos de existência.
Em 1857 Santa Maria é elevada ao grau de Vila após emancipação, ocorrendo a
expansão do município com a criação de diversas ruas, assim como a criação da atual Praça
Saldanha Marinho. Com a inauguração da linha telegráfica entre Santa Maria e Porto Alegre,
Santa Maria é elevada de Vila à Cidade. A emancipação política ocorreu em 17 de maio de
1858, quando foi instalada a Primeira Câmara Municipal de Santa Maria da Boca do Monte.
O ano de 1885 marca a chegada dos trilhos para a Viação Férrea em Santa Maria.
Houve um aumento considerável na população. A partir de 1900, Santa Maria passou a
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comandar o tráfego de trens no Rio Grande do Sul e a viação férrea exerceu enorme influência
no desenvolvimento econômico, social e cultural. A Gare da Viação Férrea era ponto cativo
para encontros de pessoas de todas as idades. Depois da desativação da Viação Férrea, a Gare
ficou abandonada por um longo período, sofrendo a ação do tempo e dos vândalos.
A importância da Estação Férrea e da Praça Saldanha Marinho reforça o eixo da
Avenida Rio Branco e da Rua do Acampamento, demarcando, em consequência, diversas
edificações de importantes momentos do desenvolvimento da cidade. Atualmente a cidade
conserva prédios de valor histórico e arquitetônico, como a Catedral Metropolitana N. Sra da
Conceição, o Theatro Treze de Maio, a Catedral do Mediador da Igreja Episcopal Anglicana do
Brasil, o Clube Caixeiral de Santa Maria, a Caixa Econômica Federal (antigo Banco Nacional do
Comércio), a Prefeitura Municipal (antiga Sociedade União dos Caixeiros Viajantes) o
Hipermercado Carrefour (antiga Escola Artes e Ofícios Hugo Taylor) e a Vila Belga.
Posteriormente, outro fator importante para o desenvolvimento da cidade foi, em
1960, a implantação da primeira universidade pública em uma cidade do interior do Brasil,
hoje uma das maiores universidades públicas do país, a Universidade Federal de Santa Maria.
Por ter abrigado uma grande quantidade de cinemas, teatros e galerias de arte, a
cidade ficou conhecida como "Cidade-Cultura". Atualmente a cidade destaca-se como centro
universitário, militar, comercial e de prestação de serviço.
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Através da Lei de Uso e Ocupação do Solo de Santa Maria (LUOS 2009), foi definida a
macrozona Centro, na qual está inserida a Zona 2 - Centro Histórico e os imóveis considerados
de Patrimônio Histórico-Cultural. A Zona 2 deve ser vista como uma área de conservação
histórica, e de renovação urbana delimitada, segundo Schlee (2001, p.98), “por um polígono
irregular que engloba uma série de bens patrimoniais do município, todos eles – em maior ou
menor grau – relacionados com a presença da ferrovia da cidade”.
No perímetro que compõe o centro histórico da cidade estão contidos a Avenida Rio
Branco e a Rua do Acampamento, além de grande parte dos recintos históricos da cidade tombados a nível estadual - como a Vila Belga, a Gare da Estação Férrea e a escola Manuel
Ribas, e ainda, edificações tombadas a nível municipal.
Apesar da importância da Avenida Rio Branco e de seu entorno para a formação da
cidade, no decorrer dos anos, esta região sofreu com o abandono e a descaracterização, ainda
que este seja um processo característico de grandes centros históricos. “O binômio
desvalorização-degradação dessas áreas constitui-se em desperdício inaceitável para as
cidades, particularmente aquelas em países em desenvolvimento, com notórias carências
urbanas”. (VARGAS, 2009, p. XXIII). Logo, a revitalização desse espaço urbano da cidade de
Santa Maria se faz essencial para o seu desenvolvimento.
Neste sentido, no ano de 2012 a área da Av. Rio Branco e seus canteiros arborizados,
foram devolvidos à população, tendo sido por muitos anos ocupados pelo comércio informal.
A retirada dos “camelôs” e sua transferência para área contígua à principal praça da cidade
iniciou um processo de renovação da área e valorização imobiliária.
Assim, sendo os centros das cidades identificados como os locais mais dinâmicos da
vida urbana, animados pelo fluxo de pessoas, veículos e mercadorias, a opção pela
personalização e renovação do patrimônio cultural da cidade, só tende a valorizar sua
paisagem, diminuindo progressivamente a obsolescência e o descaso que durante anos
personificaram esta área.
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OBJETIVOS
Este trabalho tem o objetivo de relatar as atividades desenvolvidas no decorrer da
disciplina DAU 9019, assim como apresentar os resultados de projeto obtidos. Esta disciplina
procura requalificar o espaço urbano, propondo a formas espaciais e volumétricas de
ocupação e uso do solo nas suas diferentes escalas, demonstrando as inter-relações entre os
espaços públicos, privados, interiores, exteriores, bem como as relações com o entorno
edificado, respeitando a legislação vigente (índices urbanísticos) e a paisagem consolidada
(entendendo paisagem como todos os elementos preexistentes).
As propostas de intervenção possuem a intenção de resguardar o patrimônio cultural e
material da cidade, indo ao encontro de soluções pertinentes para os desafios
contemporâneos, sem se ater a um processo simplista de maquiagem dos problemas
apontados anteriormente.
METODOLOGIA
A partir de um diagnóstico realizado através de pesquisa, fotos e visitas in loco buscouse conhecer, identificar e registrar os problemas e potencialidades da área de intervenção, a
fim de subsidiar a elaboração do projeto. O diagnóstico compreende o registro gráfico e
fotográfico do recorte urbano do centro histórico, através de imagens e mapas esquemáticos,
perfis dos leitos veiculares e skylines dos quarteirões. Através deste, problemas e
potencialidades locais foram verificados para que pudessem ser solucionados ou explorados
posteriormente.
Na sequência, foi realizado o levantamento físico da área de intervenção com enfoque
para a escala logradouro, área delimitada pelas Ruas Astrogildo de Azevedo, Rua Tuiuti, Rua do
Acampamento e Rua Riachuelo. Este mapeamento permitiu que fossem detectados desde
problemas mais pontuais, como as falhas na acessibilidade e mobilidade, até a falta de
disciplinamento para a sinalização e linguagem publicitária.
Identificados os problemas na escala logradouro, o exercício seguiu na direção da
escala objeto, que consistiu na análise da pavimentação de passeios e vias e no desenho de
mobiliário urbano.
RESULTADOS
A partir das etapas de análise anteriores, o exercício tem continuidade nas propostas
projetuais que perpassam cada uma das escalas analisadas, partindo da macro para a
microescala. Os resultados abrangem alterações no desenho urbano, através do tratamento de
passeios, disciplinamento de áreas verdes, proposição de mobiliário urbano, entre outros.
Escala Cidade
As principais diretrizes desta escala são relacionadas às soluções para os problemas de
circulação e mobilidade urbana, entre elas o reaproveitamento da infraestrutura ferroviária
existente que está subutilizada, promovendo o resgate histórico da Gare da Estação Férrea e
facilitando a locomoção de um grande fluxo de pessoas nas áreas de maior demanda da
cidade. É incentivado o uso de bicicletas como complemento ao transporte público, ligando
áreas verdes existentes e/ou propostas.
Para maior eficiência na implantação de novos sistemas de transporte, o número de
estações na linha férrea foi ampliado, reabilitando as existentes que estão distribuídas
longitudinalmente no eixo leste/oeste da cidade porque, além de atenderem ao transporte
ferroviário, integram o mesmo com o transporte de coletivos e bicicletas (Mapa 02).
MAPA 02 – Proposta de Sistemas Gerais - Sistema Integrado de Transportes da
Cidade de Santa Maria/RS.
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.

Para setorizar as áreas trabalhadas, foram criados anéis perimetrais (Mapa 03), que
delimitam diferentes escalas de intervenção no centro da cidade. O segundo anel perimetral
foi definido a partir de vias arteriais existentes, as quais passariam a coletar e ordenar o fluxo
de transporte coletivo. O primeiro anel perimetral abrange o centro consolidado da cidade. Já
o centro histórico foi delimitado considerando os principais recintos e edificações históricas da
cidade. Dentro do mesmo, são propostos roteiros de visita e promoção turístico-cultural
específicos para os diferentes recintos históricos.

MAPA 03 – Temáticas Setoriais – Proposta de anéis perimetrais para o Centro de Santa
Maria/RS.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.
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Além destes anéis, buscou-se a valorização de espaços consolidados da cidade, como
praças e corredores comerciais, que possuem papel importante na dinâmica da comunidade.
Estas diretrizes configuram um modelo territorial para o estudo e desenvolvimento da
cidade (Mapa 03), na qual se mantém o sentido linear de crescimento (eixo Leste-Oeste);
reforço da diversificação de usos na área central; preservação do patrimônio histórico;
conservação dos edifícios de interesse histórico, arquitetônico e ambiental.
Escala Bairro:
Esta escala é delimitada pelo segundo anel perimetral. As diretrizes são voltadas não
só para a problemática da mobilidade urbana, mas também para o patrimônio histórico
retomando antigos valores da área central. Será revitalizada a Avenida Rio Branco, juntamente
com a Vila Belga, através da criação de corredores comerciais e de serviço para áreas que hoje
se encontram completamente marginalizadas.
Na Vila Belga serão priorizadas peatonais, sendo que na Rua Ernesto Becker, para as
casas já revitalizadas será criado um corredor de serviço gastronômico (oportunidade de dar
um uso mais consistente, além de valorizar a região), cuja ideia é a valorização do espaço,
incentivando os usuários a conhecerem e apreciarem o patrimônio, através da possibilidade de
mesclar o público e o privado, expandindo o espaço (o leito veicular não sofrerá alterações,
apenas serão previstos obstáculos para impedir o acesso de veículos). Será mantido o calçadão
da Rua Dr. Bozano e também será criada uma nova peatonal junto à Gare da Estação.
Para complementar o sistema intermodal cria-se um circuito que contempla uma pista
de caminhada e uma ciclovia ao longo do trecho da Avenida Medianeira – Avenida Ângelo
Bolson – Avenida Presidente Vargas – Rua do Acampamento - Avenida Rio Branco, até a Gare
da Estação. Ao longo deste trajeto haverá estações para o aluguel de bicicletas. A ciclovia
ficará delimitada a este trajeto em função de fatores topográficos.
A zona denominada centro histórico e alguns recintos identificados como sendo de
importância, deverão receber normativa específica para graus de proteção edilícia e potenciais
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de transformação de uso. As normativas devem atingir a instalação de elementos sobre
fachadas, toldos e elementos publicitários. Cada edificação terá placas que informem a data de
construção, nome do arquiteto, breve histórico e o estilo arquitetônico. Serão elaborados
mapas para que se possa percorrer os principais estilos encontrados na cidade.
Escala Logradouro:
Em uma escala menor, considerando o centro histórico como grande área de
intervenção, buscou-se a valorização dos edifícios históricos de relevância. A Rua Astrogildo de
Azevedo, em frente às antigas 14 casas, receberá tratamento específico, para que as
edificações históricas ganhem destaque. É importante mencionar que dos antigos 14 sobrados
construídos na década de 40 do século XX, restaram apenas sete, estando a maioria
descaracterizados de suas configurações originais de fachada.
A Rua do Acampamento, como as demais vias do centro histórico, receberá estudo
para aplicação de publicidade em fachadas, com destaque para as edificações históricas,
seguindo a legislação municipal específica que está em vigor (leia-se Projeto Anuncie Legal,
elaborado pelo Escritório da Cidade, autarquia municipal). Além disso, as edificações
consideradas relevantes para o patrimônio histórico material receberão iluminação especial de
destaque Também em relação à iluminação, foi proposta a padronização dos postes e
balizadores marcando diferentes recintos e hierarquias, unificando o conjunto como um todo.
A iluminação proposta visou promover níveis adequados de visibilidade, especialmente
durante a noite, tanto para veículos como para pedestres, de forma a aumentar segurança da
área e reforçar a hierarquia das ruas e dos espaços.
As simulações do espaço urbano na Rua Astrogildo de Azevedo podem ser observadas
na Figura 01.

Figura 01 – Simulação do Espaço Urbano - Centro Histórico de Santa Maria/RS.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.

Quanto à vegetação propõe-se a utilização de palmeiras ao longo das vias dos recintos
históricos (Vila Belga e Rua Astrogildo de Azevedo) para que não se percam as visuais das
edificações. O largo da Gare, assim como o Calçadão da Rua Doutor Bozano e Rua Alberto
Pasqualini, configuram espaços abertos apenas com gramíneas e vegetação arbustiva.
A Av. Rio Branco recebe vegetação de médio a grande porte, na cor roxa, que tem
continuidade na Rua do Acampamento, a qual recebe árvores de médio porte, na mesma cor.
O padrão das demais vias centrais, são árvores de médio porte e cor amarela nas ruas
com passeios maiores de 2m sem fiação aérea e árvores de pequeno porte, nas cores amarela
ou branca para ruas com passeios menores que 2m ou maiores que 2m com fiação aérea.
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A geração de nova acessibilidade segue o programa de diretrizes específicas criada
para pisos na região histórica, e incorporação de equipamentos urbanos que sigam a mesma
linguagem visual. A pavimentação foi projetada para favorecer a circulação de pedestres,
reforçar a hierarquia viária, oferecer identidade aos espaços públicos, e diferenciar as áreas
destinadas aos pedestres, assim como ciclistas e veículos. Desta forma foram sugeridos
desenhos de piso que proporcionarão unidade a cada zona do sistema viário.
Escala Objeto:
Na escala objeto o estudo focou-se no quarteirão delimitado entre a Rua do
Acampamento, Rua Riachuelo, Rua Tuiuti e Rua Astrogildo de Azevedo (Mapa 04), no qual se
localizam os sete sobrados remanescentes da década de 40.
MAPA 04 – Quarteirão do Centro Histórico de Santa Maria/RS que foi objeto de estudo.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.

Nesta escala, foi observado o predomínio do uso misto residencial-comercial no local,
o que conduziu a uma proposta de transformação dos lotes de uso misto para lotes de uso
exclusivo de serviço, com o objetivo de, ao longo dos anos, promover o adensamento desta
área, para que seja mais bem aproveitada a infraestrutura proposta para o local.
Em relação aos sobrados remanescentes, e sua revitalização, propõem se a
preservação do lote das mesmas, não havendo necessidade de ampliação. Nestas edificações
será incentivado o uso ‘cultural’, através de um tipo de comércio que ‘valorize’ o próprio
patrimônio e também incentive que as pessoas tenham conhecimento do valor histórico para
a cidade.
Com base na nova divisão dos lotes, fez-se um diagrama volumétrico para ver a relação
entre as taxas de permeabilidade e ocupação (Figura 03), que possibilitou a criação de
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diretrizes para o pátio interno. Também foi realizado um estudo e proposição de diretrizes
para a configuração de edificações e suas alturas, conforme a Figura 02.

FIGURA 02 – Diagrama de índices adotados: permeabilidade x ocupação e pátios internos.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.

Quanto a integração com o transporte público, propõe-se que nas proximidades das
paradas de ônibus serão instalados paraciclos (estacionamento de curta ou média duração
para bicicletas). Para maior funcionalidade da integração com o transporte público
estacionamentos para bicicletas também são propostos junto às estações de trem. Além disso,
prevê-se a possibilidade de que sejam transportadas bicicletas em vagões específicos e em
horários específicos.
A implantação do sistema de aluguel de bicicletas é uma das estratégias para
promover o uso das mesmas, nos pontos onde a topografia é favorável. Acredita-se que
proporcionar segurança e trazer infraestrutura seja uma alternativa para incentivar novos
hábitos à população.
Ao tratarmos dos estacionamentos, alguns atuais bolsões foram retirados, a fim de
que seja priorizado o tráfego de veículos (ônibus, carros), de bicicletas e pessoas. Os
estacionamentos privados existentes na quadra e o existente na Rua André Marques (Posto)
foram retirados e concentrados em uma área no miolo da quadra de intervenção, onde deverá
ser desenvolvido um projeto de estacionamento que aproveite o máximo possível a área
destinada à ele, mantendo um diálogo com o pocket park, que deverá ocupar o restante do
miolo de quadra.
A pavimentação pública é proposta com a finalidade de destacar o recinto histórico da
Rua Astrogildo, a qual recebe ladrilho hidráulico, já que foi percebida a utilização dessa
tipologia originalmente na região, e a via segue asfaltada. Nas demais ruas a tipologia de piso
deve acontecer conforme projeto Caminhe Legal sempre fazendo uso das peças especiais
demarcação do centro histórico e de rota.
O mobiliário urbano foi proposto considerando o princípio de um padrão com o intuito
de criar um conjunto de elementos esteticamente relacionados ao centro histórico, mas
flexível o bastante para atender às diferentes necessidades de cada espaço.
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Os elementos seguem um desenho moderno, porém minimalista, a fim de que não
poluam a paisagem e não interfiram nas visuais do centro histórico. É proposta a utilização do
metal, mesclado com a cor verde, que remete aos morros e a paisagem que pode ser
observada a partir de diversos pontos do centro. Dentro do mobiliário urbano também foram
propostos totens de sinalização e informações padronizados, a fim de que seja incentivada a
interação entre as atividades humanas e o espaço edificado.
Para o melhor entendimento do centro histórico, será elaborado um roteiro de mapas
para percorrer os principais estilos encontrados na cidade. Ex: Caminho Art Deco, Caminho
Eclético, etc. Estes mapas estarão expostos nos totens, com informações importantes para o
entendimento do espaço. Nestes totens, além das informações pertinentes a cada um, poderá
ser estampada uma pequena logomarca de patrocinadores do projeto, a qual deverá estar
localizada em local específico para isto.
A partir da escala objeto, a disciplina propõe uma etapa individual, de intervenção e
revitalização arquitetônica para o conjunto das 14 casas. Como resultado desta etapa, temos
duas propostas individuais que seguem abaixo.
Escala Objeto proposta A:
A proposta A (Figura 03) tem como principal premissa realizar a transformação desta
porção do quarteirão, para que este passe a ser identificado como um complexo gastronômico
e cultural, com enfoque na culinária regional, podendo reunir em um só ambiente, atividades
gastronômicas, culturais e de lazer. Acredita-se que este uso possa valorizar a Rua Astrogildo
de Azevedo, possibilitando que, juntamente com o pocket park, se torne um ambiente atrativo
e convidativo para a população.
FIGURA 03 – Mapa referente à proposta A e perspectiva vôo de pássaro do conjunto proposto.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.

A preexistência e a nova edificação possuem relação de tangenciamento, ou seja, as
edificações estão conectadas umas às outras fisicamente, porém sem ligações internas; além
disso, estão interligadas quanto ao uso. Para a preexistência, houve a busca de características
originais para as fachadas, porém com novo uso. A nova edificação procura remeter ao
original, fazendo referencias de alturas e módulos. O pocket park procura promover o
aproveitamento do interior do quarteirão com ambientes de estar, cultura, lazer.
Para a nova edificação, é proposta uma volumetria compatível com o existente, mas
que também possa destacar este conjunto de edificações de importância para o centro
histórico. Além disso, o emprego de materiais com colorações semelhantes visa mostrar a
integração entre a forma existente e a nova inserção.
Escala Objeto proposta B:
A proposta B focou-se em incentivar o uso do espaço proposto, eliminando o caráter
de "passagem" da Rua Astrogildo de Azevedo. Tanto o projeto paisagístico do parque, quanto
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a intervenção arquitetônica no conjunto preexistente, buscam através da forma, convidar o
público a adentrar nestes espaços. Circulações amplas e bem marcadas contribuem para o
sucesso deste objetivo. Na figura 04, temos uma planta baixa e uma perspectiva do projeto
arquitetônico inserido no paisagismo, que ilustram a proposta.
FIGURA 04 – Mapa referente à proposta B e perspectiva vôo de pássaro do conjunto proposto.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.

Para o pocket park foram propostos espaços de estar e contemplação, assim como
comerciais, com contêineres que podem receber eventos itinerantes. Uma arquibancada se
desenha na parte central do mesmo, para realização atividades artísticas. Quanto ao uso da
nova edificação optou-se um centro de comércio, vinculado a um espaço gastronômico,
seguindo o princípio de que usos diferenciados de um mesmo espaço dinamizam o mesmo e o
tornam mais atraente ao público.
No projeto arquitetônico, ilustrado na figura 09 buscou-se criar uma volumetria neutra
em relação ao conjunto de sete casas (à esquerda do skyline). Optou-se pela utilização de uma
cor base e um volume denso, que funciona como moldura para o patrimônio histórico ali
consolidado. Utilizou-se do para o recuo da nova edificação relação à antiga para o mesmo fim.
O novo volume apresenta releituras de elementos presentes nas sete casas preexistentes. Suas
alturas foram condicionadas pelas linhas e ritmos de alturas das preexistências.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O propósito deste trabalho foi o de apresentar estratégias de requalificação do
desenho urbano considerando as preexistências históricas ou de infraestruturas. Através dos
estudos e proposições realizados para a disciplina de Ateliê de Projeto de Arquitetura,
Urbanismo e Paisagismo IX, com enfoque para o projeto urbanístico, foram propostas
diretrizes que visam qualificar o espaço urbano da cidade de Santa Maria, e que
simultaneamente, levam o aluno a uma profunda reflexão sobre espaço urbano, as
possibilidades de intervenção no mesmo, assim como sua responsabilidade para com a
sociedade e com a paisagem cultural consolidada.

REFERÊNCIAS
ALMEIDA, L. G. B. Retratos e Memórias. Santa Maria: Pallotti, 2007. 92p.
BELÉM, J. História do município de Santa Maria 1797-1933. Santa Maria: Ed. UFSM,
2000.
BELTRÃO, R. Cronologia Histórica de Santa Maria. Canoas: Tipografia Editora La Salle,
1979.
FOLETTO, V. T.(org.). Apontamentos sobre a história da arquitetura de Santa Maria.
Santa Maria: Pallotti, 2008. 222p.
444

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

jMORALES, N. C. Santa Maria Memória: 1848 – 2008. Santa Maria: Pallotti, 2008. 280p.
RECHIA, A. A. Santa Maria: Panorama Histórico Cultura. Santa Maria: Associação
Santamariense de Letras, 2006. 336p.
SCHLEE, A. R. (2001) A Mancha Ferroviária de Santa Maria. In Lopes, C. E. J; Müller, S.
R. Seminário Território, Patrimônio e Memória. ICOMOS. Santa Maria, Editora UFSM.
SOUZA, R. F. M. A arquitetura histórica de Santa Maria como referencial de design de
superfície para marcadores de página. 2011. 115f. Dissertação (Monografia de Especialização) Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2011.

445

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

Theatro Sete de Abril: A fachada e suas transformações visuais a partir
do século XIX, aos dias atuais na cidade de Pelotas, RS
Letícia Beck Fonseca 254
Ana L. C. de Oliveira255

Resumo
A pesquisa contempla o estudo das transformações ocorridas na fachada do prédio do Theatro
Sete de Abril desde sua construção em 1834, até os dias atuais. O objetivo principal desse estudo é
mostrar as intervenções sofridas pelo prédio. Analisar as temáticas das linguagens estéticas pelas quais
a fachada se modificou da origem em 1834 para 1916, bem como analisar as técnicas construtivas e os
materiais utilizados nas várias intervenções até os dias atuais, são os objetivos específicos. A
metodologia estabelece a cronologia das transformações ocorridas pelo prédio em material gráfico e
textual. Os resultados esperados serão a sistematização da cronologia das intervenções, bem como, a
análise dessas ações sobre a mudança da imagem do artefato construído. Espera-se, com isso, contribuir
para a preservação da memória do Theatro Sete de Abril que abarca em si a memória coletiva da
história do teatro em Pelotas.
Palavras chaves: Theatro Sete de Abril, Intervenções, preservação, memória, história.

Contextualização do problema
O projeto “Theatro Sete de Abril: A Fachada e suas transformações visuais a partir do
século XIX aos dias atuais na cidade de Pelotas, RS” visa o estudo das várias fachadas256 do
Theatro Sete de Abril257 através da apreensão dos elementos da composição da fachada do
estilo Art Déco258, Art Nouveau259 e dos elementos originais de linguagem Luso-brasileiro260 do
século XIX, que ainda restam. O trabalho de sistemática e preservação desta fachada tem por
fim aperfeiçoar o acréscimo informacional pleno dos elementos compositivos da fachada e a
divulgação do estilo para o conhecimento cultural.
O estudo das intervenções da fachada do Theatro Sete de Abril tem como objetivo
principal mostrar suas modificações ao longo de sua existência. A análise compõe-se de três
categorias: análise temática, descritiva e compositiva. A análise temática contempla a história
do Theatro Sete de Abril do século XIX ao XX. A análise descritiva considera o estudo dos
elementos que compõem a fachada. E a análise compositiva, observa o estudo das regras de
composição da fachada do edifício.
Com a realização deste trabalho, deseja-se demonstrar que o Teatro não apenas
desempenha o trabalho de salvaguardar testemunhos da história de Pelotas, mas tem vocação
para investigar, documentar e comunicar-se com a população.

254

Arquiteta e Urbanista, Aluna do Curso de Patrimônio Cultural em Pós Graduação de
Artes Visuais (CEARTE). (2013). E-mail: lb48318@gmail.com
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Arquiteta e Urbanista, Professora Doutora da UFPel, (Faurb) e do CEARTE. E-mail: lucostoli@gmail.com
Fachada - (também alçado ou vista) corresponde a uma das faces de uma obra arquitetônica.
(BURDEN; 2006)
257
Theatro Sete de Abril: Foi o segundo teatro construído no Rio Grande do Sul e é um dos teatros mais
antigos do Brasil. Fonte: RUBIRA, Luís (Org.). (RUBIRA; 2012.)
258
Arte Déco – Caracterizam-se por composições lineares, linhas duras ou angulares com ornamentos
estilizados. (BURDEN; 2006.)
259
Art Nouveau – Explorou a máquina e revelou as possibilidades dos azulejos decoraitvos e do ferro
forjado, tentativa de terminar com as imitações do passado. (BURDEN; 2006)
260
Luso-brasileiro – transformação Rio Grandense. (FORTES; 1978)
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Caracterização Conceitual
Este estudo para o entendimento e a caracterização das transformações da fachada do
Theatro Sete de Abril fundamenta-se em dois conceitos: o valor patrimonial, que deve
responder às questões do porque, para quem deve ter preservada a fachada do teatro. E o
conceito de valor estético, no qual serão discutidos os termos Art Nouveau, Art Déco, e a
arquitetura Luso-brasileiro que permeia os elementos que compõem a fachada.
Valor Patrimonial
O valor patrimonial deve ser entendido no sentido mais amplo do patrimônio
cultural que nota-se no final do século XX, substituiu conceitualmente o termo patrimônio
histórico e artístico nacional, definida no projeto de Mário de Andrade no início do Estado
Novo.
Quando se fala em patrimônio cultural, entende-se o “conjunto de bens,
materiais ou imateriais, que, pelo seu próprio valor devem ser considerados de interesse
relevante para a permanência e a identidade da cultura de um povo. (CASTRIOTA; 2009)
Respondendo a questão porque deve ser preservado um bem, aqui
caracterizado como patrimônio cultural, em razão da importância que ele representa para a
memória de um povo, isto é, ele se atém às questões de transmissão da memória. Então, para
quem deve ser preservado, deve ser exatamente para o povo que o produziu. Para quê? Para
manter viva na memória a trajetória daquele povo.
Valor Estético
Quanto às questões de valor estético, as linguagens Art Déco, Art Nouveau e
Luso-brasileiro fazem parte do repertório utilizado na fachada do Teatro.
Na linguagem Luso-brasileiro as construções urbanas são no alinhamento
predial e, raramente têm recuos laterais, não possuem porão e quando são equipamentos
significativos possuem dois andares, também chamados de sobrados. As coberturas possuem
telhado de telha capa e canal em sete águas com beiral. As esquadrias muitas vezes possuem
bandeiras que podem ser de verga reta, arco pleno ou abatido.
Os sobrados, quando possuem sacadas, elas se apresentam de púlpito, no caso
de uma só ou corrida, quando atendem a várias portas. As casas brasileiras tradicionais,
incluindo os primeiros teatros do Brasil fazem parte desta “arquitetura, com modestas
construções anônimas, e parecidas entre si.” (Glossário de português – Departamento de Artes
Cênicas; 2001)
O Ecletismo é um termo que se originou da palavra grega “eklektikós”, e citado, na
França, o termo “éclectique” data do ano de 1732 e indicava a “(...) denominação de alguns
filósofos antigos”, que com o passar dos anos decorreu na designação de um novo estilo
arquitetônico, e em Pelotas se desenvolveu das caixas murais dos edifícios, assim utilizavam
novos materiais e técnicas construtivas da industrialização, os materiais mais usados eram o
ferro e vidro. Os arquitetos trabalhavam como decoradores, davam grande valor aos prédios
através de ornamentações e empregavam diferentes elementos da arquitetura para compor as
fachadas. Foi contemporâneo e objetivou qualificar a vida nas cidades. (SANTOS; 1997)
Art Nouveau ou “Arte Nova” é um estilo artístico que surgiu na França na década de
1890, e que conseqüentemente, foi uma ruptura do passado, foi uma renovação e de síntese
das artes, arquitetura, artes plásticas e, principalmente, das artes decorativas. Devido ao
advento da era industrial, no Brasil desapareceu totalmente o equilíbrio entre o aspecto
técnico e o aspecto formal do Art Nouveau. Suas características são: utilização de materiais
como o vidro, madeira e cimento; relação com a produção industrial em série, valorização de
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retratos com linhas e movimento; uso de arabescos; uso de cores com tonalidades frias nas
pinturas. (BRUAND; 1981)
Art Déco é uma expressão francesa, abreviação de arts décoratifis (arte decorativa),
caráter decorativo que surgiu na Europa na década de 1920, atingindo os Estados Unidos e
outros países do mundo na década de 1930, uma linguagem relegada na historiografia oficial
da arquitetura moderna, muitas vezes considerada uma obra de segunda linha, com
tratamento superficial apenas decorativo, sem a erudição e riqueza espacial da arquitetura
moderna fruto de um “movimento moderno”. Suas características são linhas circulares ou
retas estilizadas; formas geométricas, design abstrato e formas femininas. (GONSALES; 2013 e
CORREIA; 2008)
A fachada do Teatro: à procura de uma leitura tipológica
Análise temática
A criação da Sociedade Scenica Theatro Sete de Abril261 surgiu num momento em que
Pelotas estava em ebulição cultural, no ano de 1831, foi em razão do surgimento de uma
necessidade da população de Vila de São Francisco de Paula que estava em plena ascensão
cultural sustentada pelo enriquecimento econômico advindo da produção do charque. Essa
Sociedade se organizou através da venda de títulos acionários que permitiu a compra de um
terreno em frente à Praça da Regeneração, atual Praça Coronel Pedro Osório. Em 1834 foi
concluída a construção do teatro que passou a funcionar no novo prédio. Antes disso,
funcionou no chamado “Teatrinho” situado em um armazém cedido por Domingos José de
Almeida, localizado nas ruas Vitorino três de fevereiro (atual Anchieta, esquina Major Cícero),
funcionando provisóriamente com a função de Teatro Pelotense. (DELANOY; 1991)
Em 1822 aconteceu a Independência do Brasil, e em 1831, Dom Pedro I abdicou em
favor de seu filho Dom Pedro II; Pelotas, por sua vez, tornou-se Freguesia de São Francisco de
Paula em 1812, e Vila em 1830, mas instalada somente em 1832. E em, 1835, tornou-se
cidade.
O Theatro Sete de Abril nasceu exatamente nesse período conturbado. Seu nome é
uma referência por ser o segundo teatro construído no Estado. Desde sua inauguração foi
inserido no circuito de espetáculos do país, recebendo memoráveis temporadas de artistas
célebres, nacionais e internacionais, integrantes de companhias de óperas e operetas, de
teatro dramático, de comédias e de revistas, bem como cantores e músicos concertistas.
Posteriormente, o teatro serviu para inúmeras outras atividades, como sessões cívicas, bailes e
cinema em reconhecimento ao que ele significa à cultura de Pelotas, ultrapassando as
fronteiras regionais, ele foi tombado pela Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, e fundação Pró-Memória – SPHAN. Atualmente o prédio do teatro, foi contemplado
pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) das Cidades históricas, para novo processo
de restauro.
Análises Descritivas e Compositivas
Na análise Descritiva temos na construção da fachada do Theatro Sete de Abril, todos
os elementos que compõem a fachada segundo as categorias de análise: ornamentos
(elementos puramente decorativos de arquitetura e artes decorativas), esquadrias (janelas,
portas, portões, venezianas e demais aberturas), e composição formal; regras de composição
que permitem a leitura da fachada como a divisão vertical em base, corpo e coroamento; e
horizontal, simetrias de (paralelismo e contraste) e taxe (modulação).

261

Sociedade Scenica do Theatro Sete de Abril – Sociedade dramática particular. (DUVAL; 1945)
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A Fachada do teatro foi sendo modificado ao longo da sua existência. A seguir
mostram-se as várias fachadas que o teatro foi adquirindo com o passar dos anos.

Figura 1- Fachada do Theatro Sete de Abril em 1834. Pelotas, RS
Fonte: Acervo do Theatro Sete de Abril, Memorial.

Nessa primeira fachada (Figura 1), observa-se uma preocupação com a composição
formal. Apresentando fachada com platibanda cega, balcão sobre colunata sobre o acesso
principal com guarda-corpo de madeira, cujo projeto é atribuído ao engenheiro alemão
Eduardo Kretschmer. A construção seguiu uma “tipologia comum e dominante em nossas vilas
e cidades, volume prismático, entalado numa testada da rua e abrigando salão dividido por
palco e platéia”.
A fachada do Theatro Sete de Abril de 1834, já foi classificada no estilo neoclássico e
foi modificada em 1870, resultado de um “surto de modernização”, *...+ ocorrido durante a
segunda metade do século XIX. (THEATRO SETE DE ABRIL; Site e Almanaques de Pelotas; 1917).

Figura 2 – Fachada do Theatro Sete de Abril em 1870. Pelotas, RS

Fonte: Acervo do Theatro Sete de Abril, Memorial.
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No projeto de modificação da Fachada em 1870 (Figura 2), foram substituídos, os
detalhes em madeira, guarda-corpo das sacadas por detalhes em ferro. Outra modificação
significativa foi à abertura de vãos nos elementos geométricos da platibanda e o acréscimo de
outra platibanda acima da anterior com ofícios circulares.
Figura 3 – Fachada do Theatro Sete de Abril em 1916, Pelotas, RS
Fonte: Acervo do Theatro Sete de Abril, Memorial.

A terceira Fachada (Figura 3), foi quando o teatro sofreu a segunda reforma e
transformou totalmente a fachada, abolindo as colunas e inserindo elementos iconográficos
representando os usos do Teatro. Teve o projeto de modificação da fachada: origem na firma
Perez, Monteiro e Cia, e a fachada idealizada pelo arquiteto José Torrieri. Suas modificações na
fachada foram de receber elementos decorativos da Art Déco (ornamentos geometrizados) e
do Art Nouveau (ornamentos florais). No coroamento da fachada foi colocado um frontão em
arco com nome do teatro e elementos circulares nas laterais, e preenchidos, por três vitrôs
com desenhos esquemáticos e geometrizados com as cores da bandeira nacional (no centro) e
nos laterais com as do Rio Grande do Sul. As bordas do frontão receberam suportes de ferro
para as luminárias. Foi colocada na entrada marquise de ferro com ornamentos em Art
Nouveau. As vergas do vão central do segundo pavimento foram diretas mudadas para arco
pleno. As janelas de guilhotina do térreo foram trocadas por portas laterais.
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Figura 4– Fachada do Theatro Sete de Abril em 1979, Pelotas, RS
Fonte: Acervo do Theatro Sete de Abril, Memorial.

Em 1979 (Figura 4), o teatro foi municipalizado, através do ato de desapropriação. Em
1983, no governo do prefeito Bernardo de Souza, se fez outra intervenção. A obra de restauro
foi da Arquiteta Marta Amaral. E com Patrocínio do grupo RBS. (Fonte Secult). Nesta obra
foram redescobertos os vitrais que estavam tapados por alvenarias.
Figura 5 - Fachada do Theatro Sete de Abril em 1998, Pelotas, RS
Fonte: Acervo do Theatro Sete de Abril, Memorial.

Em 1998 (Figura 5), como o prédio estava com alto grau de degradação física, foi
novamente objeto de restauração. Internamente recebeu várias melhorias (mármore das
escadarias, o forro do foyer, do hall de entrada e do lustre com pingentes de cristal262, Foram
mantidas as cores internas, das poltronas e cortinas em tons de caramelo), e a fachada
recebeu pintura rosa, teve projeto de restauro da arquiteta Carmem Vera Roig; com patrocínio
e verba proveniente do concerto da soprano catalã Montserrat Caballé, realizado em 28 de
Março, no Condomínio Horizontal Costa Verde, às margens da Lagoa dos Patos, na praia do
Laranjal.

262

O lustre foi doado por Antônia Berchon Sampaio.
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Figura 6 - Fachada do Theatro Sete de Abril em 2010, Pelotas, RS
Fonte: Acervo do Theatro Sete de Abril, Memorial.

Em 2010 (Figura 6), como o estado de conservação apresentava problemas de
segurança, a prefeitura decidiu por uma nova interdição. O projeto de restauro foi sob a
coordenação do arquiteto Fábio Caetano. Os recursos encaminhados pelo IPHAN, como a
parte integrante do projeto Monumenta, substituídos pelo PAC, das cidades históricas, no qual
o projeto foi contemplado com verbas.
Reunir, selecionar e organizar documentos que registram a trajetória do Teatro e sua
relação com a história da cidade é mais uma forma de preservar e divulgar a história desta
instituição que tanto contribuiu e contribui com a cultura de Pelotas e de todo o país.

Resultados e Impactos esperados
O que se espera com este trabalho é contribuir para o estudo da Fachada e
preservação da Instituição e que contribua para a construção da identidade coletiva, que se
forma a partir da convergência de esforços para a realização do interesse comum, onde a
história de cada um se confronta e se enriquece com a história do Prédio.
Um trabalho que possa subsidiar atividades de arquitetos, profissionais da área de
edificações e pesquisadores, historiadores e que contribua efetivamente para despertar a
consciência do significado dessa instituição, patrimônio inestimável.
A ação de preservar tem a possibilidade de inter-relacionar passado e presente
e o Theatro Sete de Abril, através do seu trabalho de resgate, conservação e divulgação, da
Fachada, almeja oferecer produtos e serviços que venham fortalecer a consciência histórica.
O teatro existe como um prédio tombado e visam suas formas em projetos
para, transmitir conhecimento, acolher as manifestações contemporâneas, em suas funções
de: coleta, estudo, documentação, armazenamento, exposição e ação educacionais sempre
articuladas com a questão da conservação.
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Estudos acadêmicos de reconfiguração do skyline original das antigas
“14 casas” da Rua Dr. Astrogildo Cezar de Azevedo, Santa Maria/RS
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Resumo
Este trabalho apresenta quatro estudos acadêmicos para reconfiguração do skyline original de
um conjunto residencial de quatorze sobrados em fita, construído na década de 1940 em Santa Maria,
RS. No final do século XX, parte desse conjunto foi substituído por edificações de diferentes tipologias,
volumetrias e proporcionalidades, subtraindo a ideia de conjunto e destituindo-o da paisagem urbana.
Os estudos objetivam a liberação destas edificações descaracterizantes, o retrofit das casas
remanescentes, a reconfiguração do conjunto de quatorze casas através da inserção de sete novos
volumes e a apropriação do interior do quarteirão dando suporte ao empreendimento.
Palavras-chave: Retrofit. Skyline. Patrimônio. Conjunto residencial.

Introdução
Este trabalho é resultado dos estudos acadêmicos da disciplina de Ateliê de
Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo IX, do Curso de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), durante o primeiro semestre de 2013. A
disciplina tem como temática o Patrimônio Cultural, especificamente as intervenções em
edificações e espaços públicos de valor cultural. O objeto escolhido para estudo na disciplina é
o conjunto remanescente de casas em fita da Rua Dr. Astrogildo Cezar de Azevedo (FIGURA 1),
no Centro Histórico de Santa Maria (RS).
FIGURA 1 – O conjunto remanescente de casas em fita da Rua Dr. Astrogildo Cezar de
Azevedo, no Centro Histórico de Santa Maria (RS).
Fonte: os autores.
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Além de constituírem parte do patrimônio edificado do Centro Histórico do
município, esses sobrados possuem importante valor cultural para a cidade, devido à
personagem de seu empreendedor: o Dr. Astrogildo Cezar de Azevedo.
Nascido em 30 de janeiro de 1867, em Porto Alegre, Azevedo foi uma figura
importante na história de Santa Maria, tendo atuado como médico e político. No ano de 1889,
formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Aos 23 anos de idade, voltou ao Rio
Grande do Sul, abrindo uma clínica particular em Santa Maria. Em julho de 1898, junto com
alguns amigos, fundou e foi o primeiro presidente da Sociedade de Caridade Santa-Mariense,
responsável por lançar a pedra fundamental do primeiro e principal hospital da cidade,
inaugurado em 07 de dezembro de 1903. Azevedo trabalhou ainda como superintendente do
Serviço de Profilaxia da Peste, em 1912, e em 1916 foi eleito Intendente Municipal, onde se
dedicou principalmente ao saneamento urbano. Mesmo em idade avançada, nunca
abandonou completamente sua clínica e visitava com frequência o hospital, o qual hoje é
chamado de Hospital de Caridade Dr. Astrogildo Cezar de Azevedo. Azevedo faleceu em 22 de
maio de 1946, aos 79 anos.
O conjunto de casas em fita foi construído na década de 1940, iniciando suas obras um
mês após a abertura da via Marquês de Maricá, atual Rua Dr. Astrogildo Cezar de Azevedo. Na
época havia uma grande demanda por habitações para alugar e um crescente número de
militares que chegavam à cidade junto com suas famílias. O projetista do conjunto foi o
engenheiro Luiz Bollick, responsável por outras edificações relevantes para a cidade, como o
Edifício Mauá, um dos primeiros “arranha-céus” de Santa Maria, localizado entre a Av. Rio
Branco e Rua Silva Jardim.
Originalmente o conjunto residencial era constituído por quatorze sobrados em fita,
construído no alinhamento, sem recuos frontais, mas com grandes pátios de fundo. O
programa era distribuído em dois pavimentos, com pequenos cômodos, totalizando cerca de
noventa metros quadrados cada unidade autônoma. As casas possuíam telhado cerâmico
aparente, fachada com ornamentação Art déco, com frisos arrematando as aberturas, detalhes
geométricos na platibanda central, paredes em tijolos maciços cozidos, janelas venezianadas
em madeira, porta de acesso recuada em relação à fachada, conformando um pequeno
pórtico escalonado e vitral colorido para iluminação da escada. No interior, piso em tacos ou
assoalho de madeira e ladrilhos hidráulicos e forro de madeira.
O conjunto das casas conferiu valor simbólico na paisagem urbana local, pelo menos
até o final do século XX, quando parte deste conjunto foi destruído, mutilado ou
descaracterizado. A crescente expansão imobiliária deu lugar a edificações de diferentes
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tipologias, volumetrias e proporcionalidades, subtraindo a ideia de conjunto e destituindo-o da
paisagem urbana (FIGURA 2). Hoje as sete edificações remanescentes do conjunto possuem
uso comercial ou de serviço, em conformidade com a predominância do setor terciário no
Centro Histórico da cidade.

FIGURA 2 – Edificações de diferentes tipologias, volumetrias e proporcionalidades que
substituíram parte das casas do conjunto, hoje descaracterizado.
Fonte: os autores.

Assim, o objetivo primeiro do trabalho acadêmico da disciplina foi justamente a
liberação destas edificações descaracterizantes, reconfiguração do conjunto de quatorze casas
e a devolução do skyline original. O objetivo segundo do trabalho diz respeito à apropriação do
espaço livre e verde de meio do quarteirão como suporte à revitalização do espaço, visando à
melhoria ambiental da região e proporcionando novos usos e uma nova identidade ao
conjunto.

Metodologia
O trabalho compreendeu duas etapas distintas: o registro material do bem
cultural imóvel e posterior elaboração das propostas de intervenções arquitetônicas. O
registro foi feito através de pesquisa documental e levantamento cadastral.
A primeira foi realizada em acervos públicos e privados, buscando compilar
documentos relevantes relacionados ao conjunto arquitetônico. O seu projeto original não foi
obtido, sendo inexistente nos arquivos da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Entretanto,
nele foram obtidas plantas baixas executivas de duas reformas realizadas em uma das casas
nos anos de 1971 e 1975, servindo de base para a elaboração de uma “planta baixa histórica”,
mostrando as mudanças na articulação original dos ambientes da residência.
O acervo particular da Casa de Memória Edmundo Cardoso forneceu três
fotografias em preto e branco retratando o conjunto em etapa avançada de construção
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(FIGURA 3), na década de 1940, servindo como base para a identificação dos elementos
arquitetônicos originais do conjunto. MARCHIORI (2008) ilustrou através de fotografias aéreas
diferentes perspectivas do entorno imediato ao conjunto, permitindo uma caracterização da
sua ambiência urbana ao longo dos últimos setenta anos.

FIGURA 3 – Conjunto em etapa avançada de construção, na década de 1940.
Fonte: Acervo da Casa de Memória Edmundo Cardoso

Foram consultadas publicações sobre o município, a fim de se obter um
embasamento histórico do desenvolvimento do bairro Centro, do logradouro do conjunto das
quatorzes casas e as contribuições do Dr. Astrogildo Cezar de Azevedo, enquanto médico e
intendente municipal, para com Santa Maria.
Complementando a pesquisa documental, a neta do Dr. Astrogildo Cezar de
Azevedo, Marina de Azevedo Klumb Dallasta forneceu um relato memorial com informações
relevantes da época de construção e do processo de ocupação das casas.
O levantamento cadastral consistiu na tomada das medidas planimétricas e
altimétricas in loco. O grande grupo de vinte e nove acadêmicos da disciplina foi dividido em
equipes responsáveis pelas medições para posterior elaboração de uma base de desenhos
técnicos para a realização da etapa de projeto.
Por este ser um trabalho acadêmico e o levantamento um processo demorado,
a metodologia adotada foi realizar as medições in loco de uma casa (módulo) e reproduzir o
conjunto através da replicação de quatorze módulos. O grupo obteve acesso a duas
edificações. A primeira com uso atual de comércio, e a segunda, residencial. A edificação
comercial já não apresentava mais seu pavimento térreo com a compartimentação original,
porém o segundo pavimento ainda conservava a distribuição dos ambientes original. Sua
fachada, embora descaracterizada, mantinha alguns elementos originais, como ornamentos e
esquadrias. Já a edificação residencial conservou com poucas alterações a compartimentação
original, sendo verificada semelhança com a “planta baixa histórica”. Utilizando-se as medidas
obtidas in loco e a observação da compartimentação dos ambientes nas plantas históricas,
gerou-se uma planta baixa de uma unidade residencial, mais próxima da original, a partir da
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qual foi recriado o conjunto das quatorze casas. Processo semelhante foi realizado para
construção das fachadas, através da observação dos elementos arquitetônicos remanescentes
e comparação com fotografias de época. A etapa do levantamento cadastral gerou uma base
digital com as plantas baixas, cortes, fachadas, plantas de piso, plantas de forro e
detalhamentos de esquadrias (FIGURA 4), para o projeto de intervenção.

FIGURA 4 – Exemplos dos desenhos gerados no levantamento para o projeto de intervenção:
planta baixa do segundo pavimento de unidade autônoma (1); planta baixa do térreo de unidade
autônoma (2); corte longitudinal do conjunto (3); corte transversal de unidade autônoma (4) e
fachada principal de unidade autônoma (5).
Fonte: os autores

Resultados
Os resultados fazem referência a quatro das vinte nove propostas de
intervenção no conjunto arquitetônico e de apropriação do espaço livre e verde de meio do
quarteirão, elaboradas pelos alunos na disciplina.
A primeira proposta mantém o caráter estabelecido no entorno imediato ao
aproveitar o objeto de intervenção para um empreendimento comercial, remetendo ao campo
das artes plásticas. O conceito cria uma identidade para a Rua Dr. Astrogildo Cezar de Azevedo,
caracterizando-a como a “Rua das Artes”.
As sete casas em fita preexistentes são transformadas em estabelecimentos
comerciais e de serviço voltados à pintura, patchwork, escultura ou usos afins, com lojas no
térreo e oficinas de arte no segundo pavimento. Para a nova edificação, ao lado das sete casas
preexistentes, propõe-se uma grande galeria de arte: um espaço destinado à exposição dos
produtos das oficinas realizadas no local ou mesmo outros objetos artísticos. A última das sete
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casas preexistentes tem configuração em planta diferenciada das demais, pois serve como
apoio à galeria, contendo os sanitários para uso do público e uma área para depósito.
Dando suporte ao empreendimento, a área livre no interior do quarteirão mantém o
caráter “das Artes” ao se configurar como uma área verde aberta, onde possam ser realizadas
oficinas de pintura ao ar livre, apresentações culturais, entre outros. Para atrair o público e
proporcionar segurança, vias internas locais conectam o interior do quarteirão ao sistema
viário externo e são criados novos lotes comerciais, voltados à área verde. Em um dele, uma
nova edificação em formato de U, abraça a área verde, com salas comerciais de tamanhos
variados. Seguindo o conceito do restante do projeto, essas salas comerciais tem uso restrito e
relacionado a outros tipos de arte como fotografia, dança, arquitetura, teatro, música, etc.
A reconfiguração do skyline local (FIGURA 5) ocorre através de uma fachada marcada
por um jogo de volumes que ora avançam, ora retrocedem. Esse jogo de volumes, recuado em
relação ao limite do passeio, remete a um "escalonamento" das sete casas, em função da
inclinação da rua, fazendo com que elas tenham diferentes alturas. A fim de obter unidade,
uma cobertura envolve os volumes, acompanhando a inclinação da rua. Essa avança até o
limite do passeio da Rua Dr. Astrogildo Cezar de Azevedo, bem como sobre parte do passeio da
rua projetada para acesso da edificação e para interior de quarteirão. Devido ao desnível de
três metros entre um extremo e outro da edificação, e ao comprimento de rampa necessário,
propõe-se um volume na fachada posterior da edificação para a rampa de acessibilidade. Além
de liberar espaço dentro da galeria, o volume envidraçado auxilia na integração entre interior
com exterior e deixa passar iluminação natural (que por ser voltada a sul será uma iluminação
indireta, sem a incidência direta dos raios solares). Nas edificações existentes há a substituição
das esquadrias originais por vidro, configurando “vitrines” e permitindo visuais para o interior
da edificação. Além disso, para resgatar a unidade entre as edificações existentes, propõe-se a
pintura de todas as fachadas na cor branca.
FIGURA 5 – Primeira proposta de reconfiguração do skyline original do conjunto das quatorze
casas.
Fonte: os autores.

A segunda proposta de intervenção tem sua conceituação baseada no potencial local,
incorporando e reafirmando o caráter comercial de pequeno porte adquirido pelas casas
preexistentes nos últimos anos. O fato de que todas as casas que tiveram seu uso original
modificado transformaram-se em pequenas lojas, demonstra certa uniformidade de caráter e
uso. Este fator torna-se determinante para a proposta de um empreendimento que objetiva
tornar o conjunto uma referência em comércio de rua para a cidade. Cria-se assim uma nova
identidade para o local: um espaço diversificado que pode abrigar cafés, bares, bistrôs,
padarias, confeitarias, lojas de vestuário, calçados, joias, entre outras.
A conformação de pórtico na porta de acesso das casas preexistentes inspirou tanto a
forma quanto a funcionalidade das novas edificações reconfiguradoras do skyline do conjunto.
Nessas, a releitura do pórtico original demarca o acesso através de um eixo perpendicular à
fachada, que dispõe as lojas em fita e as rebate, conformando galerias. As galerias permitem o
acesso ao interior do quarteirão, onde foi proposta uma área verde. A relação das novas
edificações com as preexistentes traduz-se na disposição em fita e nas alturas proporcionais
(FIGURA 6).
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FIGURA 6 – Segunda proposta de reconfiguração do skyline original do conjunto das quatorze
casas.
Fonte: os autores.

Quanto à linguagem das novas edificações, foram adotadas linhas retilíneas puras e
uma materialidade que refletisse a contemporaneidade e demarcasse o novo e o antigo.
Utilizam-se vidro e chapas de alumínio composto, que conformam vitrines e possibilita a
visualização dos espaços internos, estratégia adequada para edificações comerciais.
Ficando abertas permanentemente e conectando o logradouro e área verde, as
galerias tornam o espaço mais permeável e qualificado, ao agregar áreas de permanência e
lazer para a comunidade.
A terceira proposta de reconfiguração do skyline do conjunto é centrada em um
empreendimento âncora: casas de comércio e de serviço relacionadas às necessidades de
estudantes universitários e um residencial de apartamentos de um dormitório. Justifica-se a
temática por Santa Maria ser um pólo universitário que atrai estudantes de várias partes do
país e também do exterior, sendo que a maioria reside no campus da universidade federal ou
nos bairros centrais. É constatada uma demanda permanente por habitações de baixo custo
em áreas servidas por infraestrutura e com facilidades de comércio, serviços e lazer, nas quais
se insere o Centro Histórico de Santa Maria.
O projeto foi direcionado pelos seguintes condicionantes do local: outras
edificações de valor patrimonial preexistentes na Rua Astrogildo Cezar de Azevedo a serem
valorizadas; microclima agradável em função da vegetação arbórea consolidada no interior do
quarteirão a ser conservado; orientação solar e eixo visual da Rua Roque Calage (oblíqua à Rua
Dr. Astrogildo Cezar de Azevedo) a ser estendido para acessar o interior da quadra.
Para o empreendimento âncora define-se um grande lote de 5.841,88 m²,
voltado para a Rua Dr. Astrogildo Cezar de Azevedo e que engloba o conjunto preexistente das
casas em fita. Para o uso do interior do quarteirão, criam-se três novos acessos através de uma
via prioritária para pedestres. Voltados para essa via interna, seis novos lotes comerciais de
pequeno porte e duas áreas verdes são propostos para estimular a circulação e a apropriação
do espaço pela população.
As casas de comércio e de serviço do empreendimento apropriam-se do
conjunto preexistente de casas em fita, voltado para a rua. Para isso, a intervenção
arquitetônica libera as edificações descaracterizantes do conjunto, faz o retrofit das sete casas
originais remanescentes e insere sete novas edificações reconfiguradoras do skyline original.
Os usos sugeridos das casas, que se relacionam com as necessidades estudantis são: livraria,
sebo, cyber store, loja de conveniência 24 horas, loja de presentes, café, bistrô, academia,
entre outros.
O partido adotado para as novas inserções na testada do lote para a Rua Dr.
Astrogildo Cezar de Azevedo mantém a volumetria básica e alinhamento das preexistências em
461

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

fita, porém, diferencia o novo e o antigo através da linguagem. Os elementos de referência das
casas antigas nas novas inserções são: tipologia em fita; cobertura inclinada aparente, porém
com vegetação ao invés de telhas cerâmicas; a marcação na fachada de sete unidades através
da modulação da estrutura e também na cobertura segmentada. Um contraponto entre novo
e antigo configura-se na relação entre cheios e vazios: as casas novas recebem panos de vidro
para funcionar como vitrine. O tratamento da fachada principal (FIGURA 7) busca a unidade do
conjunto através da restauração dos elementos descaracterizados das casas originais (vãos,
ornamentos, beirais), porém substituindo as esquadrias por vidro.

FIGURA 7 – Terceira proposta de reconfiguração do skyline original do conjunto das quatorze
casas.
Fonte: os autores.

O residencial é concebido como três edifícios de volume prismático retangular,
localizados nos fundos do conjunto de casas em fita e mimetizados à vegetação existente no
interior do lote. Para ressaltar esse efeito mimetizado, revestem-se os volumes com madeira
de pínus autoclavado, com acabamento natural que envelhece com o passar do tempo. O
caráter urbano e contemporâneo dos edifícios ressalta-se com o núcleo central de circulação
com estrutura e fechamentos (telas vazadas) metálicos na cor preta, criando um contraste
entre o industrial do aço e o natural da madeira. Para que os prédios não interferissem na
reconstituição do skyline da Rua Dr. Astrogildo Cezar de Azevedo, determinou-se a altura
máxima das edificações através de um estudo das visuais dos pedestres para o conjunto das
quatorze casas: seis pavimentos. A implantação dos três blocos no terreno seguiu o eixo das
sete novas inserções na testada do lote. Cada edifício conta com dezesseis apartamentos,
totalizando quarenta e oito unidades.
Na quarta e última proposta de intervenção apresentada, o conceito de
revitalização baseia-se prioritariamente na reconfiguração do skyline original, mas também na
leitura do lugar. Busca-se revitalizar e valorizar outros elementos do quarteirão com interesse
patrimonial, com a residência modernista localizada ao lado do conjunto das quatorze casas. A
residência de traços modernistas possui importância histórica e se configura como marco na
paisagem. É ela quem dita uma importante diretriz para o projeto: deixar um espaço livre ao
seu lado, de forma a valorizar sua visual e a do conjunto, funcionando também como acesso
para a área livre que se estabelece no interior do quarteirão.
Nesse é proposto a implementação de espaços para comércio e convivência,
privilegiando a presença de ambientes abertos e livres, de forma a criar vivências e
apropriações pelos transeuntes e comerciantes em um espaço seguro para os pedestres.
Assim, são previstos quatro grandes acessos para pedestres, dois acessos para veículos e
acesso a partir das quatorze volumes edificados. Nos volumes antigos, estes acessos se dão
através dos estabelecimentos comerciais, já nos novos volumes, através de um corredor de
circulação que encaminha para uma passarela ao fundo da edificação.
O uso proposto para as edificações (antigas e novas) orienta muito sobre o
conceito do projeto: o uso comercial favorece a composição dos quatorze volumes através da
implementação de quatorze estabelecimentos. A dinâmica da atividade comercial favorece a
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revitalização, uma vez que esta quadra se localiza em região central, já caracterizada pela
atividade comercial. Para as preexistências são admitidos o uso de bares de pequeno porte,
respeitando as disposições da norma de saídas de emergência. Os novos volumes propostos
adjacentes a preexistência tem o uso comercial voltados para empresas com produtos
relacionados ao design. No interior do quarteirão é proposto um edifício corporativo com a
função de receber escritórios. As salas comerciais serão vendidas/alugadas para empresas
voltadas ao design, como Agências de Comunicação, Publicidade, Design e Escritórios de
Arquitetura.
O volume das novas edificações reconfiguradoras do skyline original (FIGURA
8) é quebrado em duas formas: pórtico e moldura. O pórtico ergue-se da esquerda para a
direita (fachada frontal) atingindo a altura de oito metros, mesma dimensão da testada
utilizada para cada unidade que compõe os sete novos volumes. Porém, como este é um
elemento pórtico e, portanto aberto, vazado, este não configura um volume profundo como
poderia se sugerir, pelo contrário, o pórtico delgado e vertical ressalta o sentido de
verticalidade dado ao volume, em contraponto a característica mais horizontal que a
preexistência possui. Já a moldura se configura como um quadro, um volume projetado da
fachada. Presente no segundo pavimento da edificação, a moldura representa mais um
elemento de destaque. Pintada em diferentes cores, segue uma relação de simetria (laranja
azul verde vermelho verde azul laranja) criando assim uma referência à simetria encontrada na
preexistência.

FIGURA 8 – Quarta proposta de reconfiguração do skyline original do conjunto das quatorze
casas.
Fonte: os autores.

Na composição destes dois elementos marcantes na volumetria, é
estabelecida uma relação de proporção entre eles, fazendo referência a preexistência, uma vez
que as janelas frontais da casa possuem dimensões diferentes. Assim, essa relação de
proporção é a mesma apresentada na relação do tamanho das janelas das casas existentes.

Conclusão
Cada vez mais as cidades estão preenchidas de arquiteturas. A renovação destas é
eminente e necessária no passar do tempo. Enquanto as obras estão fixas, estagnadas no
tempo em que foram concebidas, a cidade evolui. Surgem novas pessoas, novas demandas,
novos hábitos e a atualização torna-se necessária e deve ser feita com cautela, principalmente
em casos semelhantes ao objeto de estudo desse trabalho. A revitalização de edificação de
valor cultural torna-se complexa, pois o trabalho a ser feito vai muito além de questões
técnicas, mas sim trabalha com a questão simbólica, desde a inserção no lugar, dos aspectos
compositivos da forma e a materialidade empregada e até mesmo os usos pelas quais
passaram.
O trabalho apresentado reflete esta atualização da arquitetura na cidade, em
que o condicionante principal a ser considerado em projeto é a preexistência consolidada e
marcante na paisagem. Embora as propostas tenham usos e caráteres diferenciados, elas tem
em comum o resultado harmonioso na articulação entre novo e antigo, traduzido através da
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valorização do conjunto e na ausência de uma competição entre as partes. Alcança-se assim o
objetivo primeiro do trabalho, que foi reconfigurar o skyline original do conjunto das quatorze
casas.
Além disso, o trabalho desenvolvido na disciplina trouxe à tona a questão dos
quarteirões subutilizados e a viabilização de um maior aproveitamento do solo urbanizado e
da infraestrutura existente em áreas de valor imobiliário. Alcança-se o objetivo segundo do
trabalho através de propostas de remembramentos e desmembramentos que compatibilizam
a preservação de bens de valor cultural com a especulação imobiliária controlada. Esta
possibilidade pode ir muito além da esfera patrimonial, uma vez que os vazios em meio de
quarteirão não é um fato isolado ao exemplo do quarteirão do conjunto das quatorze casas.
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MESA 5 - Patrimônio Material: histórias e inventários.
Coordenadores (as): Prof. Carlos Alberto Ávila Santos; Profa. Ester Judite Bendjouya
Gutierrez.
A pretensão é reunir pesquisadores que tenham como objeto de pesquisa o
patrimônio material. Várias são as metodologias utilizadas para tratar o tema. Entre estes,
objetiva-se agrupar aqueles que trabalham com os métodos de investigação histórica e ou
aqueles que realizam inventários de bens patrimoniais materiais. Os primeiros agem como
detetives, iniciam já sabendo o que desejam encontrar. Para os segundos, a escolha não é feita
antes do inventário. As duas metodologias não são excludentes. É comum pesquisadores
recorrerem a ambas. A princípio, a palavra inventário está vinculada à descrição e ao
levantamento de uma lista de bens. Igualmente, ligada à idéia de catalogação e registro, ou
seja, identificação, documentação e classificação. Na atualidade, também o inventário está
sendo reconhecido como instrumento de gerenciamento do planejamento da conservação. Em
especial, na área do patrimônio cultural, a pesquisa histórica (bibliográfica e documental –
impressa, manuscrita, iconográfica e oral), juntamente com os levantamentos físicos constitui
a base das informações dos inventários.

465

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

Patrimônio Material: design, imagens e inventário do mobiliário do
Clube Comercial de Pelotas/RS

Alexandre Vergínio Assunção268
André Noronha Furtado de Mendonça269
Paula Treptow Ribeiro270

Resumo
O objetivo deste texto é mostrar parte da investigação com inventário que está sendo realizada
sobre o mobiliário do Clube Comercial de Pelotas. O projeto visa elaborar um catálogo com imagens e
textos referentes a estes móveis, no intuito de construir um banco de dados para servir de fonte de
estudos e preservação do patrimônio material da cidade de Pelotas, dando visibilidade e estatuto ao
mobiliário do Clube. A fundamentação teórica baseia-se em autores como Gaston Bachelard, Gilbert
Durand, Maurice Halbwachs, José Reginaldo Gonçalves e Clifford Geertz. Trata-se de um estudo de caso,
com abordagem qualitativa e caráter antropo-fenomenológico em que se utilizam registros fotográficos
da equipe, fontes documentais (livros e jornais), entrevistas, observação in loco, bem como o acervo
fotográfico do Clube onde constam os móveis em seus contextos originais de uso. Atualmente, estamos
executando o tratamento de imagens e procurando identificar os estilos os móveis com o apoio de
bibliografia específica.
Palavras-chave: design do mobiliário; inventário; memória coletiva; patrimônio material;
simbolismo.

Introdução
Pelotas, “uma cidade ainda pequena, para os que gostam dela. Uma pequena
grande cidade, para nós, os que a amamos” (MAGALHÃES, 2011, p.12). Amamos sua história e
sua tradição. Amamos suas ruas, seus bares, suas praças, seus teatros, seus prédios e sua
história. Como cidadãos pelotenses apaixonados pela cidade e professores de Design do IFSul,
temos a vontade de pesquisar e valorizar o patrimônio material local, na tentativa de preserválo. Para isso, estamos propondo uma investigação referente ao mobiliário do tradicional Clube
Comercial. Este artigo trata-se de um recorte desse estudo, que está em andamento,
justificando-se pelo importante acervo material/cultural do Clube e pela lacuna no
conhecimento específico existente sobre seu mobiliário.
Temos atualmente na nossa coordenadoria três cursos: Comunicação Visual,
Design de Móveis (que está se transformando em Design de Interiores) e o Bacharelado em
Design. Pela formação do grupo docente, tornou-se possível a criação de um grupo de
pesquisa, que denominamos Topos: Grupo de pesquisa em Design, Educação e Imaginário,
através do qual surgiu a sua primeira proposta de pesquisa: “Design, imagens e padrões em
inventários do mobiliário pelotense: Projetos interdisciplinares na área do mobiliário - Clube
comercial (estudo de caso 1)” - em andamento, que, como já dissemos, visa investigar e
inventariar o mobiliário do Clube Comercial de Pelotas, para tentar compreender o fenômeno
do patrimônio material e da memória coletiva desse tipo de artefato.
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A fundamentação teórica baseia-se, principalmente, em autores como Gaston
Bachelard, Gilbert Durand, Maurice Halbwachs, José Reginaldo Gonçalves e Clifford Geertz.
Trata-se de um estudo de caso, com abordagem qualitativa e caráter antropo-fenomenológico
em que se utilizam registros fotográficos da equipe, fontes documentais (livros e jornais),
entrevistas, observação in loco, bem como o acervo fotográfico do Clube, onde constam os
móveis em seus contextos originais de uso.
Sobre isso, Alves-Mazzotti (1998) diz o seguinte: “o fato de uma pesquisa se
propor à compreensão de uma realidade específica, cujos significados são vinculados a um
dado contexto, não a exime de contribuir para a produção do conhecimento” (p.151). Ou seja,
é importante que o pesquisador adquira o máximo possível de informações sobre o tema para
que possa propor questões significativas e ainda não investigadas do mesmo, visando à
construção de novos conhecimentos.

Justificativa
Nesta investigação, almejam-se desvelar as figurações e desfigurações da realidade
material, descobrir seu “véu de Maya”, diminuir sua opacidade, revelar as “falas” do objeto,
testemunha das ações, culturas e saberes humanos. Segundo Gonçalves (2007), os objetos
materiais de cunho histórico/cultural deveriam ser sempre, necessariamente, partes
integrantes de sistemas de interpretação, análise, avaliação e classificação, seja no contexto de
seus usos sociais cotidianos, seja em reclassificações como itens de coleções ou peças de
acervos de patrimônios culturais. Esta condição lhes asseguraria o poder não só de tornar
visíveis determinadas categorias socioculturais, como também de constituir formas específicas
de subjetividade individual e coletiva, ou seja, “a pesquisa focada no mobiliário de uma época,
região e/ou etnia, tem se mostrado reveladora de um passado rico em cultura e saberes, pois
são eles suportes e testemunhas silenciosos das ações humanas” (Ribeiro, 2010, p.20). Assim,
ao desvendar e interpretar esse simbolismo, desejamos dar sentido ao mobiliário pesquisado.
Na sequencia, procuraremos mostrar três eixos justificativos para este projeto.
Primeiramente, devemos reforçar a ideia de que no grupo de pesquisa somos
estudiosos da cultura material e imaterial do Design. No interior destes estudos, convivemos
com o mundo do móvel - teoria e prática. Pensamos e atuamos dentro de uma Coordenadoria
de Design em um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, onde aprendemos e
ensinamos, através de projetos, o que é e “como podemos fazer um objeto”. Projeto
considerado aqui como uma “prospecção do que virá” ou uma “práxis com reflexão”. Temos,
portanto, alguma experiência profissional com o ensino e a pesquisa do mobiliário, existindo
uma vinculação com a área temática proposta, por conseguinte, justificando-a.
Em seguida, podemos afirmar, com Cassirer (1994, 2011) e Geertz (2012), que o móvel,
além de material é uma forma simbólica, portanto antropológica, que ajuda a dar forma e
sentido ao conviver humano. Vale dizer, o móvel é uma forma simbólica que cria mundos de
significados e organiza a experiência cotidiana humana. Portanto, a materialidade e a
simbólica do móvel constituem uma abordagem importante do ponto de vista teórico/prático,
na sua interpretação e compreensão.
Consideramos, também, a possibilidade dos resultados da pesquisa contribuir no
realce da importância deste patrimônio cultural para a memória coletiva pelotense. Os móveis
analisados, nos seus diversos estilos, representam parte da história e a vida cotidiana do Clube
e, por conseguinte, da cidade, seu lazer e sua convivência social, sendo que este tipo de
resgate, de registro e, talvez, em uma segunda etapa, da proposição de restauro, poderá
contribuir a preservar a história e a cultura local de modo a ser transmitida às futuras gerações
de cidadãos desta cidade.
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Fundamentação teórica
Partiremos agora para uma breve revisão de literatura. O que interessa aqui é
contextualizar teoricamente o problema e isto implica no esclarecimento dos pressupostos
teóricos que dão fundamentos a esta pesquisa.
A interpretação antropológica de toda a construção social ou cultural passa
necessariamente pela descrição, compreensão e análise dos usos individuais e coletivos de
objetos materiais. “Não apenas pelas razões evidentes de que esses objetos preenchem
funções práticas indispensáveis, mas, especialmente, porque eles desempenham funções
simbólicas que, na verdade, são pré-condições estruturais para o exercício das primeiras”
(GONÇALVES, 2007, p. 8). Este tipo de interpretação tem um caráter polissêmico e
interdisciplinar, pois se envolve numa “teia” analítica através de técnicas, percepções,
memórias e imaginações. É uma análise/interpretação tecida pelos fios do Design que, como
Ciência Social Aplicada, envolve criações de artefatos com “nós” sociológicos, antropológicos,
históricos e até psicológicos (simbólicos).
O Design, de acordo com Coelho (2008), “possui vários papéis e funções, e se constitui
como um leque de atividades que exigem interação, interlocução e parceria com vários
sujeitos e suas visões de mundo” (p. 188), uma delas é o estudo do mobiliário, que é realizada
principalmente em cursos de Design de Móveis ou de Design de Interiores. Estes cursos são
uma vertente do Design de Produto e estudam o conjunto de móveis, objetos e equipamentos
que sustentam e dão conforto ao corpo humano. Os móveis também servem para estocar
objetos ou como apoio para peças em superficies horizontais. Têm o intento de fornecer a
seus usuários utilidades específicas que lhes facilitem as atividades cotidianas, como comer,
dormir, descansar, ler, entre outras. Além de fatores pragmáticos podem ter uma função
simbólica. O designer de móveis procura resolver problemas estéticos, formais e funcionais do
móvel e seu entorno. Neste sentido, fica claro que o design de mobiliário, como disciplina
projetual, esforça-se em dar soluções aos desejos e as necessidades humanas em relação ao
estudo do mobiliário, sendo as primeiras referentes à simbólica do objeto e as segundas,
relativas à adequação e usabilidade do mesmo.
Por outro lado, o historiador Rafael Cardoso Denis (1998), em um ótimo texto
intitulado Design, cultura material e o fetichismo dos objetos, nos elucida o atual conceito de
“cultura material” e sua relação com o Design. No capítulo Design como cultura material,
começa dizendo que “do ponto de vista antropológico, o Design é uma entre as diversas
atividades projetuais, tais quais as artes, o artesanato, a arquitetura, a engenharia e outras que
visam à objetivação no seu sentido estrito, ou seja, dar existência concreta e autônoma a
ideias abstratas e subjetivas” (p. 19). O Design faz parte de um fenômeno humano que é o
processo de projetar e fabricar objetos. Mas, Cardoso Denis, chama a atenção de que em vez
de “objeto” seria melhor usar o termo “artefato”, pois se refere especificamente aos “objetos
produzidos pelo trabalho humano” (idem). A Cultura Material, para este autor, é “uma
maneira de entender melhor os artefatos que produzimos e consumimos, bem como a
maneira em que estes se encaixam em sistemas simbólicos e ideológicos mais amplos” (p. 19).
Neste mesmo sentido, Cassirer (1994), afirma que o homem não vive mais em um
universo somente físico, e sim em um universo simbólico.
A realidade física parece recuar em proporção ao avanço da atividade simbólica do
homem. Em vez de lidar com as próprias coisas o homem está, de certo modo, conversando
constantemente consigo mesmo. Envolveu-se de tal modo em formas linguísticas, imagens
artísticas, símbolos míticos ou ritos religiosos que não consegue ver ou conhecer coisa alguma
a não ser pela interposição desse meio artificial. Sua situação é a mesma tanto na esfera
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teórica como na prática. Mesmo nesta, o homem não vive em um mundo de fatos nus e crus,
ou segundo suas necessidades e desejos imediatos. Vive antes em meio a emoções
imaginárias, em esperanças e temores, ilusões e desilusões, em suas fantasias e sonhos. “O
que perturba e assusta o homem”, disse Epíteto, “não são as coisas, mas suas opiniões e
fantasias sobre as coisas” (p.48)
Desta forma, o móvel torna-se para o homem um artefato simbólico, além de material.
Ainda nessa linha de raciocínio, em uma curiosa abordagem antropológica Gaston Bachelard
(2001) diz que “o gesto cria o objeto” (p. 41), procurando mostrar que a imaginação de um
movimento reclama a imaginação de uma matéria. Por conseguinte, provavelmente, o
arquétipo da ”primeira cadeira” surgiu quando o primeiro hominídeo, após muita atividade,
procurou descansar sentando em uma pedra, adequada e confortável. Um gesto primevo criou
a primeira cadeira, fazendo parte da longa história da Cultura Material.
Os bens culturais materiais de um povo têm a ver com a memória coletiva e com a sua
tradição. Mas em que sentido falamos de memória coletiva? Utilizaremos a teoria psicossocial
de Maurice Halbwachs (2006), para responder esta questão. Este autor é o principal estudioso
das relações entre memória e história social. Ele prolonga os estudos de Émile Durkheim e
Auguste Comte sobre a precedência do “fato social” e do “sistema social” sobre os fenômenos
de ordem psicológica, individual. Halbwachs vai estudar os “contextos sociais da memória” (p.
21), nos quais as relações a serem determinadas já não ficarão submetidas ao mundo do
indivíduo, na relação entre o corpo e o espírito, mas perseguirão a realidade interpessoal das
instituições sociais. “Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por
outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que
somente nós vimos. Isto acontece porque jamais estamos sós” (p. 30). Assim, o móvel pode
atualizar lembranças e estimular sentidos, sendo, por isso, considerado como artefato cultural
e social.
Como outros artefatos materiais e culturais, o móvel pode circular significativamente
em nossa vida social por intermédio das categorias de análise ou dos sistemas classificatórios,
dentro dos quais os inventariamos, ou seja, separamos, dividimos, hierarquizamos e
descrevemos minuciosamente (GONÇALVES, 2007). Além disso, importa acompanhar
descritiva e analiticamente seus deslocamentos e suas transformações através dos diversos
contextos sociais e simbólicos. Conforme este autor, Franz Boas (1858-1942), já criticava os
“macroesquemas” de evolução e difusão de antropólogos que “esqueciam" de se perguntar
pelas funções e significados dos artefatos no contexto específico de cada sociedade onde
foram produzidos e usados. Neste sentido, em um móvel, não é mais suficiente descrever o
material com que é feito, nem o estilo que o caracteriza, nem a tecnologia com que é
produzido. É necessário saber qual o uso desse móvel, e consequentemente qual o seu
significado para as pessoas. Por outras palavras, é preciso saber quem o usa, quando e com
quais propósitos, o que permitirá revelar as diferenças dele em relação a outros.
Gonçalves (2007) pressupõe que o móvel, como patrimônio cultural, possa circular
anterior e posteriormente em outros lugares. “Antes de chegarem à condição de objetos de
coleção *antes de serem considerados “patrimônios materiais”+, foram objetos de uso
cotidiano, foram mercadorias, dádivas ou objetos sagrados” (p. 24). Afinal, cada artefato
material tem sua “biografia cultural” (idem). Sua inserção como “patrimônio material” é
apenas um “momento” na sua vida social. No entanto esse “momento” é muito importante,
pois permite perceber os processos sociais e simbólicos por meio dos quais esses objetos vêm
a ser transformados em “patrimônios materiais”, significando ícones legitimadores de ideias,
valores e identidades assumidas por grupos ou categorias sociais. Na medida em que assim são
classificados e coletivamente reconhecidos, esses objetos desempenham uma função social e
simbólica de mediação entre o passado, o presente e o futuro do grupo, assegurando a sua
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continuidade no tempo e a sua integridade no espaço. Cada grupo constrói no presente o seu
patrimônio, com o propósito de articular e expressar sua identidade e sua memória coletiva.
“O valor excepcional e a notabilidade do bem a ser tombado são substituídos pelo
valor de inserção desse bem na comunidade” (RIBEIRO, 2010, p. 17). Isto seria o “poder de
ressonância” do artefato, que conforme Gonçalves (2007) “é o poder de evocar no expectador
as forças culturais complexas e dinâmicas de onde eles emergiram” (p. 215). Um móvel,
sabemos, é gerado através do conhecimento técnico/científico, do conhecimento histórico e
antropológico e, ao mesmo tempo, é incontornável a demanda para que tenha ressonância
junto a determinados segmentos do público.
O que pretendemos nesta parte do texto foi justificar e contextualizar teoricamente a
temática proposta a fim de esclarecer os pressupostos teóricos que darão fundamentos a esta
pesquisa. Procuramos ressaltar nessa exposição a possível utilidade analítica das noções de
“design do mobiliário”, “simbólico”, “memória coletiva”, “inventário” e “patrimônio material”.
Encerramos esta parte, dizendo que a mesma foi uma breve reflexão sobre as
categorias de análise e sua relevância para tentarmos entender o “discurso” desse patrimônio.
Vamos agora tratar das questões metodológicas.

Metodologia
Esta investigação trata-se de um estudo de caso em que se utilizam registros
fotográficos do mobiliário, fontes documentais (livros e jornais), entrevistas, observação in
loco, bem como o acervo fotográfico do clube onde constam os móveis em seus contextos
sociais e originais de uso. Para a operacionalização da pesquisa adotamos a abordagem
qualitativa (MINAYO, 2011; GIL, 2010; APPOLINÁRIO, 2006) com características antropofenomenológicas (GIL, 2010; APPOLINÁRIO, 2006). As quais, de acordo com Gil, buscam a
“interpretação do mundo” (p. 39), seres e artefatos, através da consciência do pesquisador,
formulada com base em sua experiência. Versamos, pois, sobre um tipo de pesquisa que busca
analisar, descrever e interpretar os fenômenos que se apresentam à percepção e ao
imaginário. Seu objetivo é chegar ao conteúdo inteligível e sensível dos fenômenos. Ante o
material coletado, procede-se a análise e interpretação dos dados da seguinte forma: a)
momento de imersão – interpretação de todo o material colhido; b) momento de
discriminação – divisão do material em unidades de significado (repetições, agrupamentos por
atributos, cadeias lógicas de evidências); c) momento de atribuição de sentido – hermenêutica
aplicada às unidades de significado (interpretações e análises de acordo com referências
teóricas); d) momento de síntese – compreensão geral do fenômeno (das essências temáticas
emergentes). Por último, executa-se a redação do relatório de pesquisa.

Resultados Parciais
Como síntese dos resultados parciais, podemos elencar: a coleta de dados baseada no
reconhecimento dos cenários originais de uso do mobiliário271 - considerando o acervo
fotográfico do próprio Clube, as entrevistas com funcionários e membros societários, o
levantamento documental referente à história do clube e de seu mobiliário, a identificação de
bibliografia específica e a produção fotográfica presente do mobiliário e de desenhos à mão
livre dos mesmos com suas medidas principais. Atualmente estamos executando o tratamento
de imagens dos móveis com software adequado, a classificação preliminar de seus estilos,
etapa esta que será refinada, posteriormente, através de uma pesquisa bibliográfica

271

Atualmente, o mobiliário pesquisado encontra-se armazenado fora de seus cenários originais.
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fundamentando a sua descrição efetiva e minuciosa. Isto está sendo realizado através da
análise das fotografias pertencentes ao Clube dos oito cenários originais de uso.
A história do Clube Comercial de Pelotas começa no dia 17 de agosto de 1881,
considerada a data oficial de sua fundação, quando da reunião sob a presidência de Francisco
Alsina, realizada no Edifício Praça do Comércio. Sua primeira sede, provisória, foi nesse
edifício, na volta da Praça Coronel Pedro Osório, onde atualmente situa-se o Clube Caixeiral. Já
em maio de 1887 “o Clube atingia um grau de destaque que lhe permitia acolher a visita da
Família Imperial e reservava patrimônio para a compra de uma casa onde pudesse em sede
própria funcionar” (OSÓRIO, 1962, p. 198). Em abril de 1887, o Clube recebeu proposta da
família de Felisberto Gonçalves Braga, na qual era oferecido o prédio atual por setenta contos
de réis, mais dez contos de réis por alguns móveis, destacando-se a atual Sala de Honra,
importada da França, sala de jantar, tapetes e cortinas. Esta transação imobiliária foi efetuada
em 25 de outubro de 1898, com a compra da atual sede, à época Palacete Braga, por sessenta
contos de réis. No início, as instalações do Clube funcionavam no pavimento superior, pois o
pavimento térreo era composto de lojas para locação.
Este prédio antes de ser propriedade do Clube foi uma residência particular. Mandado
construir por trezentos contos de réis, em 1871, para servir de moradia ao charqueador
Felisberto José Gonçalves Braga, sob a direção do construtor e arquiteto italiano José Izella
Merote, o prédio é uma réplica dos palacetes existentes em sua terá natal. Izella trabalhou na
obra com um irmão, operários especializados e numerosos escravos da charqueada Braga (DE
LEÓN, 2011, p.226). Um fato interessante: Caetano Cazaretto, então com doze anos (e que
mais tarde veio a se salientar nas artes), foi encarregado de pintar e caiar o grande edifício
(idem). A data de construção do prédio (1871) pode ser vista no alto da fachada, numa cartela
em algarismos romanos. Após a instalação do Clube, as diretorias foram se sucedendo e várias
reformas foram sendo realizadas. Vários móveis e objetos de arte foram sendo adquiridos.
Conforme acervo documental próprio referente à história do clube (DIAS, 2000), organizado na
gestão Jader Marques Dias, uma das restaurações foi realizada pelo arquiteto Fernando
Corona, em 1937, na gestão de Olavo Alves Júnior.
A restauração, a qual é o foco do nosso trabalho, foi realizada por Adail Bento Costa
(1908-1980), se inicia em 1954. Nesta época, sob a presidência de Francisco Correa de
Azevedo surgiu a ideia de reformar o Clube, transformando-o no formato atual, pois até então
o Clube utilizava-se apenas do segundo pavimento, já que o térreo era locado para empresas
locais.
Os cenários (espaços e seus mobiliários), considerados na pesquisa, foram
reorganizados por Adail, segundo estilo original, na gestão de Joaquim Duval. Adail foi um
pintor pelotense que, mesmo não sendo formado em Arquitetura, mostrou ser profundo
conhecedor de estilos e notável defensor da arquitetura e do mobiliário brasileiro colonial,
exercendo essa profissão, bem como a de entalhador e decorador. “Adail passou a vida
salvando e restaurando peças que, para ele, eram a produção da terra, a cultura”, conforme
diz sua irmã Eunice Maria Costa da Motta (SILVA, 1996, p.50). Em 1939, começou a fazer
decorações de casas, desenhando móveis de estilo. No Rio de Janeiro, em 1940, passou a
dedicar-se às coisas do passado, à arquitetura e à arte sacra, ao restauro, dedicando-se, desde
então, muito pouco à pintura ou ao desenho. Retornou à Pelotas em 1954, quando aceitou
restaurar o Clube Comercial. Neste ano, Adail foi convidado para dar a sua opinião sobre o que
poderia ser feito para ampliar e remodelar o prédio do Clube. A diretoria, impressionada pela
preocupação do artista com a preservação do estilo original do prédio, convidou Adail para
tornar realidade as obras do Clube Comercial de Pelotas. De acordo com acervo documental
próprio referente à história do clube,
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O artista se esmerou nesta obra, criando um projeto que conserva, dentro do possível,
a arquitetura e as decorações do prédio. Adail gostava de acentuar que seu projeto conservou
todas as características originais do edifício, ampliando suas dependências, melhorando suas
qualidades artísticas, aumentando o conforto para os associados do Clube e, de modo especial,
corrigindo certas deturpações sofridas através dos anos, pelo prédio e mobiliário, cujos estilos
foram resguardados e restabelecidos (DIAS, 2000).

Percebe-se assim que Adail em seu trabalho, com o prédio e seus móveis, procurava
manter-se fiel aos estilos originais. Considerava-os documentos de registro do passado e,
como tal, deveriam ser recuperados e preservados dentro de uma concepção, o mais próximo
possível da original. Seu trabalho no Clube Comercial atesta isso. A obra foi concluída em 1964.
Sua inauguração foi no dia 14 de novembro do mesmo ano, na gestão de Jorge Fleck Paixão.
Na gestão Jader Marques Dias (1988-1993), foi realizada a última grande reforma no Clube.
Além de reformas e pintura das paredes e tetos, foram reformados os móveis do Salão de
Festas, com o destacado trabalho da senhora Antoninha Oliveira Sampaio e grupo de
colaboradoras.
Os cenários investigados são os seguintes: Sala de Honra, Hall Superior, Galeria Sul,
Jardim de Inverno, Sala Império, Sala Locatelli, Sala Verde e Sala da Presidência. No entanto,
neste momento, apresentaremos, como exemplo, um recorte deste estudo: os registros
fotográficos da Sala de Honra e de um de seus móveis.

Figura 1 - “Sala de Honra”, chamada também de Sala Dourada - este cenário tem como
estilos predominantes os “Luiz XIV” e “Luiz XV”. Os móveis foram importados pela família
Braga na época da construção do prédio (1871). Fonte: Acervo fotográfico do Clube Comercial.

Figura 2 - Console, com marchetaria, estilo André Charles Boulle (1642-1732). Consiste
em um tipo de técnica de ebanista que cria desenhos na superfície plana de um móvel por
meio de lâminas de outro material (madeira, tartaruga, metal, osso, madrepérola, etc.). Os
móveis Boulle em estilo Luís XIV são muito trabalhados, bastante pesados pela forma e pelos
ornatos. Fonte: Equipe - Assunção, Mendonça, Ribeiro (2013).
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Figura 3 - Croquis à mão livre dos móveis com suas medidas principais. Fonte:
Assunção (2013).

Figura 4 - Dragão decorativo e simbólico no centro da travessa inferior do móvel. Fonte:
Equipe - Assunção, Mendonça, Ribeiro (2013).
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Figura 5 – Base das pernas cabriole em volutas com motivos florais, unidas por travessas
marchetadas. Fonte: Equipe - Assunção, Mendonça, Ribeiro (2013).

Figuras 5 e 6 – Cariátides com ninfas que servem de coluna de sustentação do móvel.
Fonte: Equipe - Assunção, Mendonça, Ribeiro (2013).
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Todos os resultados obtidos até o presente momento indicam a relevância histórica,
estilística, simbólica e social do mobiliário investigado, justificando a pesquisa. Este projeto
visa, por fim, elaborar um Catálogo com imagens e textos, no intuito de constituir um
inventário do mobiliário do Clube Comercial com o objetivo de, como fonte de estudo e
preservação do patrimônio material da cidade de Pelotas, dar-lhe visibilidade e estatuto.
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Patrimônio Material: Usos da Igreja de St. Mary e St. David em Kilpeck,
Herefordshire, como uma fonte histórica para o passado.
Amanda Basílio Santos272

Resumo
O trabalho proposto aborda parte da pesquisa em desenvolvimento que resultará em uma Tese
273
de Conclusão de Curso, que trata da análise simbólica e artística das mísulas da Igreja de St. Mary e St.
David em Kilpeck, Herefordshire, na Inglaterra, doravante conhecida apenas como Igreja de Kilpeck. A
intenção é discutir a importância desta igreja em particular como patrimônio material para pesquisas
que abordam o período medieval na Inglaterra.
Palavras-chave: Patrimônio. Fonte. Mísulas. Cultura.

Introdução
A aldeia de Kilpeck localiza-se em torno de 8 km da fronteira com Galês e cerca de 192
km de Londres. A Igreja de Kilpeck foi construída no século XII, sendo fruto da invasão
normanda na Inglaterra, tendo o poder normando se consolidado na Batalha de Hastings em
1066. Após o começo do reinado normando houve muitas construções tanto de prédios
religiosos quanto de prédios temporais, como castelos, inclusive em Kilpeck hoje resta as
ruínas do castelo que foi construído contemporaneamente à igreja. A Igreja de Kilpeck foi
construída entre 1134 e 1145, tendo como patrono Hugh of Kilpeck (THURLBY, 2002). Ela foi
construída em terreno onde já havia previamente uma igreja desde o século VII cuja existência
sabemos através do Book of Llandaff274, e o fato de já haver uma igreja em mesmo ponto e
contemporânea ao início da cristianização do que hoje chamamos de Inglaterra mostra a
importância desta região às intenções cristãs, principalmente pelo fato de ser uma região
fronteiriça natural.
Informações sobre Kilpeck no período medieval disponíveis no site Sacred Destinations
nos mostram a importância que esta tinha no relativo período:
“In the Middle Ages, Kilpeck was a fortified village and home to a thriving community.
The castle was large and important enough that King John visited three times within
four years. Kilpeck was allowed three medieval fairs, one of them weekly on Fridays.
These were probably held on the green just outside the wicket gate. Some of the
272
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Mísula: Segundo o dicionário Enciclopédico de Arquitetura “Peça saliente em forma de S invertido,
estreita na parte inferior e mais larga na superior, encostada a uma parede vertical e servindo de apoio a uma
cornija, busto, arco, etc. (PEVSNER et al., 1977).
274

Manuscrito medieval que tinha por intenção efetuar o registro da história e das propriedades da

diocese de Llandaff, além da vida de alguns santos como Teilo e Oudoceus. Parece ter sido escrito para
auxiliar na resolução de disputas entre as dioceses de St David’s e Hereford sob a supervisão do Bispo
Urban.
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corbels on Kilpeck Church are scenes from such fairs, such as musicians and the
275
contest of catching a greased pig.” (HAYES, 2010a. Disponível em: <

http://www.sacred-destinations.com/england/kilpeck-church>. Acesso em: 6
de outubro de 2013)
A Igreja de Kilpeck originalmente contava com um conjunto de 89 mísulas, hoje restam
80, sendo que duas foram reutilizadas como decoração para as janelas.

Metodologia e resultados.
Uma das consequências geradas pela Escola dos Annales foi o alargamento de fontes
para a pesquisa histórica deixando de privilegiar os documentos escritos, de cunho oficial, e
agregando elementos visuais, arquitetônicos, arqueológicos, orais, dentre outros (BURKE,
1992), este fato permite a realização deste trabalho cuja fonte principal se trata de elementos
visuais de um patrimônio arquitetônico.
O objetivo final ao estudar este patrimônio arquitetônico não é apenas fazer um
inventário de seus elementos, ou uma análise estilística, mas sim procurar compreender
através de sua iconografia aspectos culturais que vão muito além de sua construção material.
Para tanto levo em consideração o sentido de patrimônio no contexto medieval, conforme
Paulo Funari e Sandra Pelegrini:

“Com a difusão do cristianismo e o predomínio da Igreja a partir da Antiguidade Tardia
(séculos IV – V) e, em especial, na Idade Média (séculos VI – XV), ao caráter aristocrático
acrescentou-se outro, simbólico e coletivo: o religioso. Ainda que o caráter aristocrático tenha
se mantido, elevaram-se à categoria de valores sociais compartilhados os sentimentos
religiosos, em uma pletora de formas materiais e espirituais. O culto aos santos e a valorização
das relíquias deram às pessoas comuns um sentido de patrimônio próprio.” (FUNARI;
PELEGRINI, 2006)

Deste modo para além de ser um patrimônio material, há também a busca por um tipo
de patrimônio imaterial que este contém. O prédio religioso na Idade Média era o local mais
sagrado e por tanto mais pensado e planejado que era construído, é posto um sentido lógico e
simbólico na distribuição dos espaços e nos ornamentos que eram dispostos. Os símbolos não
são distribuídos ao acaso, mas são postos nos locais mais estratégicos para ensinar a doutrina
para uma população massivamente analfabeta e também para facilitar a conversão (GELDART,
1899), portanto ao analisar as mísulas de Kilpeck levo em consideração estes dois fins.
É necessário destacar que estudos que utilizam mísulas como fonte são extremamente
escassos, sendo que no Brasil não me confrontei com um trabalho semelhante, sendo
necessário que fosse feita a busca em bibliografia estrangeira, e através de extensa pesquisa
feita pela internet e de importação de livros, foi possível chegar a dois trabalhos que vem ao
encontro do que esta pesquisa propõe: Social Influences on Sculpted Romanesque Corbels in
the Eleventh and Twelfth Centuries (BURAS, 2012) e Figurated Corbels on Romanesque
275

“Na Idade Média, Kilpeck era uma aldeia fortificada e lar de uma comunidade próspera. O castelo era
grade e importante o bastante para que o Rei John o visitasse três vezes em quatro anos. À Kilpeck era permitida
três feiras medievais, uma delas ocorria semanalmente na sexta-feira. As feiras provavelmente ocorriam no
gramado do lado de fora do postigo. Algumas das mísulas são cenas de tais feiras, como músicos e a competição de
pegar porco untado.” (Tradução própria)
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Churches (MAGRILL, 2009). Ambos os trabalhos analisam um seleto grupo de mísulas de
diversas igrejas, desta forma diferenciando-se da abordagem deste trabalho que foca-se na
análise de um conjunto de mísulas de uma única igreja. Devido à escassez de pesquisas sobre
mísulas estes trabalhos acabam se tornando referenciais. Por ser uma fonte pouco explorada
ainda há muito que se precisa responder sobre ela, e a considero uma fonte de destaque pela
visualidade que exerce e pela sua localização espacial dentro do conjunto arquitetônico da
igreja.
Para fazer esta análise houve um importante trabalho realizado pelo historiador
Malcolm Thurlby intitulado The Herefordshire School of Romanesque Sculpture (THURLBY,
2002), que traz uma breve descrição das mísulas e um estudo bem extenso sobre arte e
arquitetura românica em Herefordshire no período em que a igreja de Kilpeck foi construída.
Seu estudo é mais amplo e a Igreja de Kilpeck não é a única igreja analisada, mas com seu livro
posso embasar a minha teoria de hibridismo cultural, através do contexto que ele fornece.
Para a devida compreensão de qualquer fonte é sempre necessário ter uma boa
compreensão do contexto em que ela se originou, sendo a igreja fruto da ocupação normanda
na Inglaterra, que se efetuou após a Batalha de Hastings em 1066 d.C, busquei na
historiografia o panorama da Inglaterra naquele período conturbado, e foi através do
historiador Frank Barlow que pude compreender o contexto medieval inglês anterior e
posterior ao estabelecimento do governo normando (BARLOW, 1988). Para uma melhor
apreensão da iconografia e seu significado foi possível encontrar livros disponíveis para
compra no Brasil, entre eles os dicionários de símbolos que foram de extrema importância,
destacando-se Dicionário de Símbolos: Imagens e Sinais da Arte Cristã (HEINZ-MOHR, 1994);
Dicionário de Simbologia (LURKER, 2003); Enciclopedia de los Símbolos (BECKER, 2008). Além
dos dicionários livros que estudam a simbologia também foram fundamentais, entre estes Os
Símbolos Místicos (MALLON, 2009).
Para a apreensão simbólica, além dos dicionários, foi feito um cruzamento de fontes
quando possível, realizando uma aproximação entre as mísulas com representações de
animais e os bestiários medievais276, fontes primárias contemporâneas a construção da igreja,
sendo o mais importante deles o bestiário de Stowe de 1067, sendo um dos mais antigos
bestiários ingleses que restaram e sob a guarda da British Library, disponível no site
http://www.llgc.org.uk/?id=1667, acessado pela última vez em 7 de setembro de 2013.
Outra fonte importante para esta pesquisa é o livro de George Robert Lewis e
Guillaume Durant, Illustrations of Kilpeck Church, Herefordshire, escrito em 1842, que traz nos
capítulos iniciais reflexões sobre o design eclesiástico, um breve histórico da igreja e da região.
Porém, o mais importante reside nos desenhos feitos no local, que trazem detalhes que o
tempo apagou, ou até mesmo figuras completamente perdidas para nós. Nos desenhos temos
o conjunto completo de mísulas representadas, mesmo aquelas que já haviam sido perdidas
no século XIX constam a sua posição representada nos desenhos e a riqueza de detalhes
facilita a interpretação iconográfica, sendo às vezes mais nítido do que as fotografias que
disponibilizadas on-line pela Conway Library. Neste livro a igreja toda foi contemplada, tanto o
exterior quanto o interior, havendo inclusive desenhos do entorno, da paisagem circundante.
A Igreja se encontra de forma incrivelmente conservada e poucas alterações ou
restaurações foram feitas desde a sua construção. Ela é um patrimônio importante, pois é o
melhor e mais bem preservado exemplo de arte românica da Escola de Herefordshire. A Igreja
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“Em sentido mais estrito, o termo bestiário (do latim bestia, "animal") faz referência a um gênero
literário medieval, que se vale da descrição física e de comportamentos de animais, reais ou fantásticos, para a
construção de fábulas de caráter moralizante.” (Enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais)
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sofreu poucas alterações, não foi depredada na época quando muitas igrejas inglesas
perderam parte ou a totalidade de sua iconografia e decoração. As reformas de Thomas
Cromwell também não afetaram a igreja e por fim esta sobreviveu ilesa aos bombardeios da I
e II Guerra Mundial. Tudo isto torna esta igreja um patrimônio arquitetônico e iconográfico
importantíssimo do período medieval inglês.
Podemos ver o quão impressionante é esta igreja ter se preservado através do artigo
de Holly Hayes cujo trecho segue abaixo:

“Remarkably, Kilpeck Church has remained mostly unchanged over the 850 years since
its construction. It probably escaped the usual alteration and expansion due to the
village's decline in prosperity - the Black Plague hit the area in 1349 and the castle was
neglected by absentee landlords. Its sculptures somehow survived the iconoclasm of
both the Reformation and the Civil War, and the interior escaped major Victorian
renovations. The escape from Puritan damage is especially remarkable, given that
Kilpeck Castle was a Royalist garrison that was captured by Cromwell's men (in 1645),
and subsequently demolished by order of Parliament.”

277

(HAYES, 2010b. Disponível

em: < http://www.sacred-destinations.com/england/kilpeck-church>. Acessado em: 6
de outubro de 2013.)

Vê-se que modificações e até mesmo destruições aconteceram muito próximas à Igreja
o que torna sua preservação ainda mais impressionante, talvez se deva à Peste Negra como
cogitou Hayes, mas não há certeza que nos diga o motivo pelo qual ela sobreviveu quase
inalterada até os dias atuais.
As únicas modificações desde a sua construção se detém a adição da janela e a porta
ao lado sul da igreja feitas no século XIV ao estilo gótico e o campanário no século XIX. Depois
em 1982 foram feitas algumas adições para a preservação da arquitetura da igreja, como uma
manta metálica sobre a porta principal, para evitar a erosão da pedra devido à chuva.
Para que fosse possível efetuar a análise destas 80 mísulas foi feito um banco de dados
abordando descrição de cada mísula, paralelo com bestiário quando se tratava de um animal,
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“Notavelmente, a Igreja de Kilpeck se manteve praticamente inalterada por mais de 850 anos desde a
sua construção. Provavelmente ela escapou da alteração usual e expansão por conta do declínio da prosperidade do
vilarejo – a Peste Negra atingiu a região em 1349 e o castelo foi negligenciado pelos proprietários ausentes. A suas
esculturas de algum modo sobreviveram à iconoclastia, tanto da Reforma e da Guerra Civil, e o interior escapou de
grandes renovações Vitorianas. A fuga das modificações Puritanas é especialmente notável, dado que o Castelo de
Kilpeck era uma guarnição monarquista que fora capturado pelos homens de Cromwell (em 1645) e posteriormente
demolido por ordem do Parlamento.” (Tradução própria)
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bibliografia onde estas mísulas já foram citadas, disposição espacial na Igreja (nave, abside278,
etc). A partir do banco de dados foi gerado gráfico de tipologias temáticas ou espécies (Gráfico
I, abaixo). Através deste gráfico foi possível visualizar o que é mais recorrente tematicamente
para então poder fazer uma análise temática e posteriormente estilística.

GRÁFICO I: Classificação das Mísulas
9; 11%
22; 28%

5; 6%

Animais

Rostos Humanos

Bestas/Híbridos

Cenas Específicas

20; 25%

Outros

24; 30%

Com os resultados obtidos através do gráfico está sendo desenvolvida uma Tese de
Conclusão de Curso onde tem-se destacado a forte presença de um hibridismo cultural entre a
antiga cultura celta local e a cultura cristã. Para tanto é feita uma análise estilística,
observando-se como certos animais e símbolos são representados nesta igreja e símbolos
específicos que causam estranhamento por estarem postos em um prédio religioso cristão do
século XII.
Esta persistência da cultura pagã vista na iconografia da igreja de Kilpeck é trabalhado
por Frank Barlow na sociedade e segundo ele:

“Christianity was the official religion in England. Heathen cults and magical practices
were condemned by law, and an organized church and priesthood were maintained by people.
The popular religion, however, was informed by pagan festivals and deeply coloured by
superstitions with witch the church had compromised. It is likely, indeed, that many men were

278

Abside: Segundo o Dicionário Enciclopédico de Arquitetura “Uma extremidade poligonal ou semicircular, com abóbada, usualmente de uma capela ou capela-mor”. (PEVSNER et al., 1977)
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not even nominal Christians; but the church was not strong enough to compel, and the pagans
felt no active hostility towards it.”279 (BARLOW, 1988)

Segundo podemos ver superstições e costumes pagãos continuaram sendo praticados
na Inglaterra, mesmo depois do cristianismo ser posto como a religião oficial. Estes costumes
perpetuaram-se entre a população em forma de festivais e na religião popular, e efetuando
uma conexão com a Igreja de Kilpeck podemos ver o quão profundos estes costumes estavam
arraigados e a força que eles possuíram para acabar havendo simbolismos pagãos em uma
igreja cristã.
As fontes desta pesquisa estão disponíveis on-line o que permite maior acesso aos
historiadores brasileiros com interesse no período medieval. As fotografias estão disponíveis
no site http://www.crsbi.ac.uk/index.html (acessado pela última vez em 20 de outubro de
2013) apresentando o conjunto completo das mísulas e fotografias internas e externas da
igreja.
Até o dado momento fez-se a análise de dez mísulas (Imagem I) e nas mísulas é
possível não apenas ver uma permanência, mas um destaque destes elementos, pela sua
localização e visualidade e pelo fato de dividirem espaço com elementos cristãos em aparente
harmonia. Os elementos utilizados não foram qualquer um, mas símbolos profundos e de
destaque da cultura celta como a Sheela-na-Gig280 (1) e os elementos estilísticos feitos através
de ramificações e entrelaçamentos contínuos (4, 5, 6, 7, 8,10). Em especial a cobra (5) chama
a atenção, pois este tipo de representação do animal é extremamente incomum, encontrada
apenas em culturas nórdicas ou célticas, de forma ocidental é um animal representado sempre
em linha como vemos nas representações da cobra em bestiários medievais.
Elementos de destaque referente à disposição física das mísulas foi o fato da Sheelana-gig (1) estar localizada na abside da igreja, ou seja, o local mais sagrado dentro da própria
construção religiosa. Embora haja a teoria de que a Sheela-na-gig possa representar um alerta
ao pecado da luxúria (THURLBY, 2002) há dois motivos pelos quais acredito que seja
improcedente: Em primeiro lugar a Sheela-na-gig encontra-se na abside, local onde este
pecado não é representado e em segundo lugar o pecado da luxúria não possui esta
representação, mas é representado por um casal em cena de fornicação. Portanto parece que
esta Sheela-na-gig possui ligações estritas com a cultura local e não com a doutrinação cristã.
Na abside ainda há um Agnus Dei (2,9), símbolo dos mais sacros de toda a iconografia
medieval cristã, salientando o local de destaque da abside dentro da arquitetura religiosa. O
outro Agnus Dei encontra-se exatamente acima da porta principal na Nave Sul da igreja,
simbolizando a entrada para a Casa de Deus, por isso saliento a importância de saber a
localização em que a mísula está disposta na arquitetura eclesiástica.

279

“O Cristianismo era a religião oficial na Inglaterra. Cultos pagãos e práticas mágicas foram condenados
por lei, e uma igreja e sacerdócio organizados foram mantidos pelas pessoas. A religião popular, no entanto, era
instruída por festivais pagãos e profundamente colorida por superstições com as quais a igreja havia cedido. É
provável, aliás, que muitos homens não fossem nem nominalmente cristãos, mas a igreja não era forte o bastante
para forçá-los, e os pagãos não sentiram nenhuma hostilidade ativa contra eles” (Tradução própria).
280
Representação de uma figura feminina que exibe exageradamente sua vagina, muito ligada aos cultos
de fertilidade celtas.
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Conclusões
No decorrer da pesquisa, que ainda é inicial, a Igreja de Kilpeck tem provado ser de
inestimável importância para o entendimento da arquitetura românica de igrejas paroquiais
do interior da Inglaterra medieval, através da análise iconográfica de seu conjunto de mísulas
até então ficou claro a forte presença de um hibridismo cultural havendo elementos estilísticos
e temáticos cristãos e celtas compartilhando espaços importantes da arquitetura eclesiástica
como a abside.
Um aspecto interessante é que a disposição dos elementos nesta igreja contradizem
definições tradicionais da historiografia sobre as igrejas medievais e das representações neste
ambiente, pois tradicionalmente a igreja é concebida de forma polarizada, sendo o interior o
local do sagrado e dos símbolos sacros e das divindades e virtudes, portando o ambiente das
representações e das alegorias positivas; e o exterior o local do profano sendo o local
apropriado das imagens mundanas e negativas, ligadas às atitudes lascivas, pecaminosas.
Porém, na Igreja de Kilpeck é possível ver que imagens que poderiam ser consideradas como
profanas contradizem esta conclusão, e que símbolos ligados ao mais sagrado do mundo
cristão convivem juntamente com elementos legados pelo imaginário e pela cultura
considerada pagã.
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Capela São José: espaço de memória e identidade Cristã- Lasallista em
Canoas
Carolina Schwaab Marçal281
Patrícia Kayser Vargas Mangan282

Resumo
Este artigo descreve um projeto em andamento relacionado a busca da identidade e memórias
referente a Capela São José, valorizando relatos e construindo assim um espaço de memória. Para isso
uma pesquisa foi realizada para obter os relatos da comunidade e assim construir o espaço de memória
e identidade Cristã. Considerando assim a Capela São José como um patrimônio imaterial do município
de Canoas.
Palavras-chave: Memória Social. Patrimônio Imaterial. Audiodescrição.

Introdução
Este trabalho, realizado no contexto de um projeto em andamento relacionado a
audiodescrição (AD) patrimonial e cujos resultados iniciais já foram publicados (MARÇAL e
VARGAS MANGAN, 2013), se propõe a considerar o Patrimônio Cultural Imaterial que inclui
expressões orais, expressões artísticas e rituais de fé vinculadas à Capela São José em Canoas,
que são significativas para a comunidade lasallista e canoense. A Capela São José que é um
local rico em detalhes físicos e históricos, localizada no campus do Centro Universitário La
Salle, na cidade de Canoas/RS. Há poucos registros específicos, por isso os dados adquiridos
para descrição da capela são de memórias de um dos irmãos lasallistas, principal detentor de
dados e informações.
A região ainda pertencia à cidade de Gravataí quando a capela São José foi erguida em
1910 e logo em seguida a capela passou por três reformulações. Em 1915 foi construído o
Salão de Atos no segundo andar. Em 1939 foi edificado um novo andar, onde se situa o
Auditório Ir. Bruno Rüdell. Em 2000 a capela passou por uma grande restauração,
permanecendo fechada por três anos. Atualmente a capela permanece aberta para visitações
e rituais de fé, como casamentos, missas e celebrações religiosas. A Figura 1 exibe a parte
externa da capela e seus três pavimentos.
Figura 7 Visão externa da Capela São José Unilasalle Canoas

Fonte: Fotografo A. C. Grandini
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No município de Canoas a Capela São José já faz parte do dia a dia da comunidade,
diversos eventos são realizados no local também podendo ser um espaço de reflexão e
meditação, portadora de uma beleza única. Na figura 2 podemos visualizar o altar da Capela
que é repleta de detalhes em sua arquitetura, detalhes esses que foram criados por um irmão
lassalista que tem conhecimento da maior parte da história da Capela.
Figura 8 Altar da Capela São José - Unilasalle Canoas
Fonte: Fotografo A. C. Grandini
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A capela tem trinta e sete vitrais, dos quais efetuou- se a AD dos que se localizam na
parte térrea. Conforme pesquisa anterior um vitral
O vitral é um tipo de vidraça composto por fragmentos de vidros coloridos
que formam imagens quando iluminados pelo sol. Na construção de prédios religiosos é
característico da arquitetura gótica, embora venha sendo usado ao longo dos séculos. Nesse
caso, o vitral em igrejas católicas costuma representar cenas ou personagens retratando
passagens da bíblia ou da vida de santos. Os vitrais na parte térrea da Capela São José são
compostos de imagens de santos, mártires rio-grandenses, símbolos, escudos e educadores que foram
importantes na história da construção do La Salle. (MARÇAL e VARGAS MANGAN, 2013, p.4 )

Na Figura 3 retrata um dos vitrais, com a imagem de São Luiz Gonzaga Padroeiro da
paróquia, e todas as suas cores e formas que são formadas com a luz natural.

Figura 9 Vitral com a Imagem de São Luiz Gonzaga Padroeiro da Paróquia

Fonte: Fotografo A. C. Grandini

A Capela São José e a relação com Patrimônio Imaterial
A relação da comunidade da região com a Capela se dá de várias
formas, principalmente com memórias de alunos que estudavam na rede La Salle, de pessoas
que participam ou participavam dos rituais de fé cristãos. As autoras Graebin e Penna em seu
artigo explica o quão importante e preservar as memórias do Local. A seguir um relato de um
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Irmão Lasallista que entrou no Juvenato dos Irmãos Lassalistas em 13 de fevereiro de 1925,
reforçando a importância do patrimônio Imaterial.
““*...+ o que deixa saudade daquele tempo era os ofícios litúrgicos na capela ... as
missas solenes cantadas a três ou quatro vozes ou então o Cantochão ... o Canto Gregoriano ...
tão bonito ...as cerimônias ... aquilo era bonito [...]Quando em vinte e cinco cheguei lá
[Instituto São José] vi como tava organizado aquilo ali ... as avenidas ... as árvores frutíferas ...
parreiras ... tudo organizado ...cinquenta e cinco hectares foram doados para tudo ... [mas foi
extinto o curso agronômico+” (GRAEBIN; PENNA , 2013, p. 122) .
Nesse contexto, apresentamos aqui um recorte de uma pesquisa maior que
visa identificar a melhor forma de construir e ofertar uma AD de acervos de museus para
pessoas com deficiência visual. Nesse processo, foi identificada também a questão do
patrimônio Cultural Imaterial, onde percebeu- se que dentro da comunidade local, os
indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio e identidade de grupo. A
Capela para comunidade traz muitas memórias importantes, que acabam ficando sem registro,
e sem dar o devido valor a tal memória.
Entende-se por “patrimônio cultural imaterial” as práticas, representações,
expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e
lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos,
os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio Este patrimônio cultural
imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas
comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua
história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para
promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. (UNESCO, 2003, p4)
Em 4 de agosto 2000 foi criado o Decreto nº 3.551, que institui o registro e cria
o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, podendo assim registrar os patrimônio
imateriais.
“compreende o Patrimônio Cultural Imaterial brasileiro como os saberes, os ofícios, as
festas, os rituais, as expressões artísticas e lúdicas, que, integrados à vida dos diferentes
grupos sociais, configuram-se como referências identitárias na visão dos próprios grupos que
as praticam. Essa definição bem indica o entrelaçamento das expressões culturais com as
dimensões sociais, econômicas, políticas, entre outras, que articulam estas múltiplas
expressões como processos culturais vivos e capazes de referenciar a construção de
identidades sociais.” (CAVALCANTI , SOUZA, 2008, p 12)

Metodologia e resultados
Na construção das AD, duas importantes etapas foram à criação do roteiro e o
refinamento do conteúdo da AD. Ambas incluíram a observação direta e dados históricos
obtidos via acervo do Museu e Arquivo Histórico La Salle (MAHLS), incluiu a coleta de
informações sobre o simbolismo dos vitrais com apoio de pesquisadora do Unilasalle e da
história do local e dos vitrais com o responsável pela Capela. Pensando em contribuir com
comunidade envolvida, buscamos levar o patrimônio imaterial para DVs utilizando a tecnologia
da AD gravada onde, além da descrição, registramos em áudio a história e o significado da
capela.
Para compreender melhor a importância da Capela e o patrimônio Imaterial que ela
contém foram coletados novos depoimentos na comunidade local. Nesta etapa DV não
participaram, somente um grupo pequeno de videntes para primeiramente poder avaliar a
Capela enquanto Patrimônio Imaterial. Para outra etapa será realizado a pesquisa com os DV.
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A motivação desta nova coleta de depoimentos surgiu através de conversas realizadas
com o responsável da capela e da especialista em iconografia do Unilasalle e também havia
muitas manifestações informais incentivando a utilização da capela como objeto de estudo, já
que representa um espaço importante para a comunidade Canoense, pois existia a hipótese de
que o local trazia muitas lembranças.
Para adquirir os dados da pesquisa aplicou-se um questionário da seguinte forma:
1) Uma imagem da capela era mostrada como a que segue na Figura 4.
2) Três perguntas eram realizadas:
a) Você conhece este local?
b) O que te vem à mente quando olhas esta imagem?
c) Considera este um espaço importante para ti ou para a cidade?
Figura 10 Imagem interna da Capela São José

Fonte: Fotografo A. C. Grandini

O público que participou da pesquisa foi a das mais diversas partes da comunidade de
Canoas e Lassalista, foram entrevistadas pessoas videntes que se casaram na capela, que Irão
realizar seu casamento, que trabalham na rede lasallista, religiosos e pessoas leigas da
comunidade. Em comum, todos os entrevistados revelaram possuir algum vinculo afetivo com
o local deixando forte o reconhecimento do patrimônio imaterial do mesmo.
No decorrer da análise os participantes serão chamados de P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7,
P8 e P9 para referenciar suas opiniões sobre a imagem da Capela. A primeira pergunta
realizada foi se as pessoas conheciam o local a partir de analisar uma imagem da Capela, todos
os questionados responderam que sim, a Capela tem uma forte presença na Comunidade por
fazer parte da construção da Cidade de Canoas.
A segunda pergunta realizada foi “O que te vem à mente quando olhas esta imagem?”
com o objetivo de registrar a primeira lembrança da pessoa ao ver a Capela. As respostas
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foram as mais variadas, mas todas contendo muita sensibilidade. Dos entrevistados três se
responderam “Casamento”. Os rituais de fé tem forte presença nas memórias, e sendo o
casamento um dos rituais de fé mais marcantes na vida de um casal, ao ver a imagem essas
três pessoas relembram momentos muito felizes passados ali.
Beleza e religião também foram lembradas o participante P2 “Vejo um espaço com
uma beleza única... uma raridade em Canoas.” mostrando a importância na cidade. P6 e P7 se
referem à arquitetura belíssima da capela “Igreja, Religião, Lugar Tranquilo, Edificações
Antigas.” “beleza artística”. A religião fica evidenciada no depoimento de P8 “Que estou na
casa de Deus, onde me sinto pequena perante a sua imensidão.”
O depoimento de P9 é um relato de um religioso que por muitos anos viveu, estudou e
seguiu na rede lassalista, seu depoimento emociona por serem memórias desde a sua
juventude “Na mente muitas lembranças, momentos bons e importantes de minha vida que
passei nesta capela. Ao olhar para a capela revivo excelentes momentos de paz, meditação,
silêncio interior, conforto para a alma. Vem a lembrança de oração, música clássica e sacra e
paz interior. Na minha juventude muitas celebrações e cantos quando eu participava do coral.
Na minha vida de adulto jovem realizei muitas celebrações nesta capela. Até hoje, é
um refúgio para meditação, recolhimento, e espaço de oração. Também me vem à mente a
história dos lassalsitas em Canoas há mais de 100 anos e sua identidade de educação humana
e cristã.”
A terceira pergunta refere-se sobre ao espaço “Considera este um espaço
importante para ti ou para a cidade?”. Para P1 a importância da capela esta não só para si,
mas para a comunidade “muito importante, foi à capela onde casei e independente disso, um
espaço muito bonito e refinado, cuidado com o zelo do Ir. Renato e histórico para canoas.” Já
na visão de P2 é de um futuro que irá se realizar naquele local onde gera expectativas
“Considero importante para minha vida, pois fará parte de um momento único em meu
casamento. É importante também para Canoas, pela sua construção e história.”
O participante P3 uma visão para a cidade “considero importante para a cidade
de maneira muito pontual, apenas pelo fato de se tratar de um espaço de cultivação cultural
da religião católica. Não vejo uma importância social abrangente.” Para P4 e P5 a uma relação
importantíssima pois onde realizaram seu casamento “Super importante, pois neste lugar me
sinto muito bem e faço as minhas orações. Quando estou lá dentro a sensação eh de muita paz
parece que o mundo para.” “Considero muito importante, pois além do fato espiritual que nos
remete a momentos de paz e tranquilidade, também nos orgulha pela belíssima arquitetura.”
A capela vista como espaço cultural e histórico foi na opinião de P6 “ Acredito
que todo lugar cultural e histórico faz parte da identificação e cultura do povo da minha
cidade, sendo assim considero sim, um local importante para nós.” Para P8 A capela é um
espaço muito importante que transmite paz, como segue em seu depoimento “Sem sombra de
dúvida é um espaço muito importante. Transmite-me paz, aqui consigo me ouvir, aquietar... e
para o nosso município acredito ser uma das poucas igrejas com essa beleza, parece que
estamos em alguma igreja europeia...Sem sombra de dúvidas a beleza encanta os olhos e a
organização geral da capela encantam o espírito.”

Por último tem-se o depoimento de P9 onde a memória é muito viva
“Considero super importante pela dimensão do sagrado, pela história dos lassalistas e da
Comundiade de Canoas, pela história de milhares de alunos e familiares que ali encontraram e
encontram conforto para o espírito. Da mesma forma, é espaço sacro e turístico para a
cidade. É patrimônio sacro-cultural. Representa a identidade religiosa lassalista, o cuidado com
o sagrado, com a dimensão crista, com a interioridade humana. Também é importante para
eventos que promovem canto, coral, música sacra local, regional e nacional. Da mesma forma,
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é espaço para celebrações diversas, ecumênicas e espaço de oração e celebração de
matrimônios. É parte da história dos lassalistas e da cidade de canoas. Patrimônio de todos
nós.”
A análise dos resultados evidencia que a Capela São José possui um Patrimônio
Imaterial construído ao longo de mais de 100 anos que ela faz parte da comunidade Canoense.
Nela encontramos as mais diversas memórias incluindo missas de formaturas, que marca o
final de uma etapa importante dos alunos do Centro Universitário, casamentos, que é o
sacramento que marca a união de um casal, momentos de reflexão, uma fuga das turbulentas
ruas de Canoas para uma meditação. Enfim a Capela São José é rica em Patrimônio Material e
Imaterial, com sua arquitetura imponente e suas memórias, constituindo-se um campo para
futuras investigações.

Conclusões
A importância do patrimônio imaterial associada a patrimônios culturais
edificados não pode ser ignorada, e esse conhecimento precisa também ser levado a
comunidade. A memória também está ligada aos sons que para o público DV são muito mais
evidenciados, podendo um evento ser relatado das mais diferentes formas. Podendo ainda
contribuir para motivar novos pesquisadores a trabalhar nesta temática gerando produtos que
possam ser utilizados pela comunidade. O conjunto de imagens juntamente com as
audiodescrições e relatos históricos da comunidade religiosa continuarão sendo estudados.
Novos dados serão coletados em entrevistas com a comunidade local, com o intuito de iniciar
o trabalho de avaliação da capela enquanto patrimônio imaterial, bem como novos estudos
históricos documentais serão conduzidos visando obter mais informações referente a capela.
Acredita-se que a partir da continuidade dos estudos, serão reunidas as informações
necessárias para, conforme o Decreto nº 3.551, poder fazer o devido reconhecimento da
Capela São José como um local de Patrimônio Imaterial
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Estuques artísticos em relevo, conhecer para reconhecer
Cristina Jeannes Rozisky283
Carlos Alberto Ávila Santos284

Resumo
Este artigo aborda a proteção do patrimônio cultural, no que se refere à salvaguarda dos bens
integrados ao patrimônio arquitetônico, utilizando como foco de análise os forros de estuque decorados
em relevo encontrados nos interiores dos prédios ecléticos de Pelotas. Utiliza a metodologia de
inventário, atribuída em várias cartas patrimoniais, como ferramenta de proteção. O texto salienta que
é preciso conhecer os elementos decorativos, para atribuir e reconhecer seu valor e preservar os bens
integrados.
Palavras-chave: Patrimônio Arquitetônico, Bens Integrados, Conservação, Inventário.

Introdução
O acervo patrimonial de Pelotas, constituído por notáveis exemplos de fundamental
importância para a história da arquitetura brasileira, em sua maioria está listado no inventário
municipal. O Inventário do Patrimônio Histórico e Cultural está regulamentado pela Lei nº
4568/00, a qual resguarda as fachadas públicas e a volumetria dos bens integrantes do
inventário, sendo permitidas alterações internas (SECULT, 2008). Assim, não há proteção para
os bens integrados que estão nos interiores desse patrimônio arquitetônico.

O conceito de inventário está vinculado à descrição e ao levantamento de uma lista de
características dos bens materiais, igualmente, está ligado à ideia de catalogação e registro, ou
seja, de identificação, de documentação e de classificação. Na atualidade, o inventário
também está sendo reconhecido como instrumento de gerenciamento do planejamento da
conservação. Em especial, na área do patrimônio cultural, a pesquisa histórica, juntamente
com os levantamentos físicos dos artefatos analisados, constitui a base das informações dos
inventários, pelos quais é possível conhecer melhor os bens culturais. É citado como
instrumento de preservação desde o primeiro documento internacional de proteção
patrimonial285, a Carta de Atenas (1931), da mesma forma na Recomendação sobre
propriedade ilícita, Paris (1964); Recomendação sobre obras públicas ou privadas, Paris (1968);
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Compromisso de Brasília (1970); Compromisso de Salvador (1971); Carta do Restauro, Itália
(1972); Resolução de São Domingos (1974); Declaração de Amsterdã (1975); Recomendação
de Nairobi (1976); Carta de Petrópolis (1987); Recomendação sobre salvaguarda da cultura
tradicional e popular, Paris (1989); Carta de Lausanne (1990) (IPHAN, 2004). Ou seja, é
consenso mundial que é preciso conhecer para reconhecer.

Os bens integrados são elementos que compõem a decoração dos edifícios
arquitetônicos, tanto externa, como internamente, como: as ferragens, a estatuária e os
estuques ornamentais, as pinturas parietais, as cerâmicas e os azulejos, os retábulos, os papeis
e tecidos de parede, etc. Executados com diversos materiais e instrumentos, implicam em
diferentes técnicas e resultam em aspectos múltiplos. Todos agregados à arquitetura e, por
vezes, até mais significativos do que ela. Já nas primeiras Cartas Patrimoniais, nas quais a
preocupação era definir o conceito de monumento, surgiram referências quanto às
decorações destas edificações. A Carta de Veneza (1964) apresenta no item Conservação, art.
8º, que: “Os elementos de escultura, pintura ou decoração, que são parte integrante do
monumento, não lhes podem ser retirados, a não ser que essa medida seja a única capaz de
assegurar sua conservação”.
Desde o seu reconhecimento e desde as primeiras iniciativas para a sua conservação, o
patrimônio cultural brasileiro arrolou bens imóveis e móveis. A partir de 1980, o IPHAN
promoveu cursos, encontros, seminários e reuniões que destacaram a importância dos
inventários de proteção e de identificação na gestão dos trabalhos de preservação. No
desenvolvimento destes inventários, foi detectada certa superficialidade com relação a
determinados itens que compunham os interiores da arquitetura. As decorações de estuque
não se enquadravam na categoria de bem imóvel ou na classificação de bem móvel,
entretanto, se incluíam em ambas. Por suas peculiaridades, as ornamentações estucadas
foram denominadas como bens integrados à arquitetura. O conceito de bem integrado é
associado ao de bens móveis, adotado no Brasil desde a década de 80 do século XX
(NAKAMUTA, 2006).
A partir de experiências regionais de inventários que estavam sendo elaborados e
propostos, e com intuito de sistematizar as informações, no ano de 1986 foi consolidado o
projeto Inventário Nacional de Bens Móveis e Integrados (INBMI), que definiu estes artefatos
como:
Todos aqueles que de tal modo se acham vinculados à superfície construída –
interna ou externa – que dela só podem ser destacados, com sucesso, mediante
esforço planejado e cuidadoso, assim mesmo deixando em seu lugar a marca da
violência sofrida. Sua ligação à arquitetura vai além, pois dimensões, proporções,
localização e tratamento relacionam-se ao espaço circundante (IPHAN, 2000).

Nesse contexto, insere-se a crescente especialização dos conhecimentos e das práticas
relativas à conservação e à salvaguarda desses bens que se somam ao patrimônio histórico e
cultural. Na corrente da ampliação desse conceito, este trabalho propõe como instrumento de
preservação, o inventário dos bens integrados às construções da arquitetura historicista
eclética286 da cidade de Pelotas. Especificamente, os estuques287 decorativos de relevo
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Na filosofia grega, o termo “eklektikós” definia os filósofos que absorviam os melhores ensinamentos
de escolas conflitantes (SANTOS, 2007). Na área da arquitetura, por derivação, a palavra ecletismo passou a
determinar uma estética arquitetônica característica do final do século XIX e início do XX, que se apropriava de
elementos/fragmentos variados da história da arquitetura, integrando-os de maneira uniforme numa mesma
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desenvolvidos nos tetos dos ambientes interiores ainda existentes nos edifícios tombados ou
inventariados do 2º loteamento da cidade, está vinculado à pesquisa intitulada “A arte
decorativa de estuques em relevo nos interiores de edifícios históricos na cidade de Pelotas
1876 | 1911”. Deste universo, a pesquisa enfoca as seguintes construções: as antigas
residências do Conselheiro Maciel (1) e do Barão de São Luis (2); o Paço Municipal (3) e o
sobrado de Francisco Alsina (4). A figura 1 ilustra esta amostragem localizando a numeração
referida acima:

Figura 11: Entorno da Praça Coronel Pedro Osório, com a localização dos prédios onde foram
estudados os forros de estuque com decoração em relevo.

Fonte: Google Maps, edição da autora.

A escolha desses exemplares foi definida, num primeiro momento, pela qualidade das
decorações estucadas e pela facilidade de acesso aos interiores dos casarões, atualmente
todos são de uso público.

Objetivos
Esta investigação tem como objetivos: analisar a produção da estucaria em Pelotas,
ponderando as influências sofridas pelos artífices pelotenses de procedimentos desenvolvidos
na Europa; efetuar leitura formal (WÖLFFLIN, 1989; JONES, 2012), iconográfica e iconológica
(LURKER, 2003; PANOFSKY, 2004; KINDERSLEY, 2012) dessas peças; desenvolver um inventário
dos forros decorados em estuque relevado, baseado em metodologias existentes pesquisadas
(INBMI-IPHAN, 2000; SOARES, 2011), ressaltando as peculiaridades dos estuques decorativos
nos ambientes interiores dos edifícios em estudo; criar uma referência com informações
históricas e plásticas da técnica na Itália, em Portugal, no Brasil e em Pelotas (AGUIAR, 2002;
ALBERTI, 1991; CHEVALIER, 2002; FOGLIATA e SARTOR, 1995; FÜLLER, 1924; LEITE, 2008; LIMA,

composição de fachada ou caixa mural. Os arquitetos ecléticos selecionavam o que lhes parecia melhor em
diferentes épocas e em civilizações distintas, sendo assim, historicistas.
287

Genericamente, o termo estuque é definido como “toda argamassa de revestimento, que
depois de seca adquire grande dureza e resistência ao tempo” (CORONA e LEMOS, 1972, p. 208).
Contudo, o conceito é mais amplo e inclui também uma diversidade de materiais de suporte e técnicas
ligadas às expressões artísticas.
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2001; MACAMBIRA, 1985; MASCARENHAS, 2008; MENDONÇA, 2009; ROJAS, 1999; SISÍ,1998;
TEIXEIRA, 2004; VIEIRA, 2002; VITRÚVIO, 2007).
Metodologia e resultados
Para definir o estado atual do objeto de estudo, se fez necessário o seguimento de um
método, formado por um conjunto de ações que foram desenvolvidas segundo um plano préestabelecido, com o fim de alcançar os objetivos da pesquisa. Primeiramente definido o objeto
da investigação: a técnica tradicional de estuque relevado em sua função decorativa, aplicada
em interiores de edificações históricas, construídas no final do século XIX até a primeira
década do século XX, na cidade de Pelotas, localizada no sul do Brasil. Posteriormente,
definido o problema, foi caracterizada a prática e a tradição do uso do estuque relevado em
suas variantes artísticas, identificando as técnicas e tipologias existentes em Pelotas.
O histórico da estucaria proporciona a valorização fundamentada de uma arte que tem
referências históricas há vários milênios, passando por alguns ciclos de esquecimento,
ressurgimento e apogeu. Os exemplares desta técnica encontrados em Pelotas datam da
mesma época que esta arte decorativa teve seu último ápice em Portugal e, paralelamente, se
desenvolvia nas capitais brasileiras, como o Rio de Janeiro, São Paulo, Belém e Belo Horizonte
(LIMA, 2001; MACAMBIRA, 1985), oriunda do gosto pelo modismo arquitetônico eclético
historicista europeu. As decorações estucadas no Brasil, na qual se inserem as pelotenses,
mostram influências lusas, nas quais a miscigenação com a cultura local deu origem a
trabalhos de grande originalidade e beleza. Muitos exemplares já desapareceram, outros estão
em más condições de conservação e, sobre grande parte deles o desconhecimento é
praticamente total. Nesse contexto, este estudo contribui para a valorização, a classificação e a
conservação desta arte milenar ainda pouco reconhecida.
Elementos ornamentais artísticos milenares foram encontrados através de escavações
arqueológicas em túmulos, templos, palácios e residências. Estes caracterizaram linguagens
próprias e evidenciaram gramáticas de cores, formas e signos que integraram prédios de
variadas culturas e estilos diferenciados. O esquecimento absoluto das técnicas históricas
decorativas e o grande massacre artesanal tem sido um dos aspectos mais negativos dos
períodos da industrialização e pós-industrial (ROJAS, 2004). Em todas as épocas, as artes
agregadas à arquitetura responderam às ideologias estéticas de diferentes povos, como
expressão material dos desejos, sentimentos e habilidades vigentes em tempos e lugares nos
quais foram executados. As artes decorativas, quando comparadas com a pintura, escultura e
arquitetura, sempre foram consideradas menores. Mesmo estando na memória cotidiana de
várias gerações, pouco são as menções sobre estas decorações na bibliografia das áreas da
História da Arte, da Arquitetura ou nos inventários culturais. Neste contexto, as decorações em
estuque, que tiveram seus dias de glória no ecletismo arquitetônico do Brasil do final do século
XIX e início do XX foram, pouco a pouco, deixando de ser encomendadas e,
consequentemente, também desapareceram os artífices que a elas se dedicavam (LEITE 2008).
A partir da identificação e definição do objeto e problema que se baseia esta
investigação se buscou obter uma perspectiva completa sobre o conhecimento acumulado
sobre o tema da técnica decorativa dos estuques. O processo começou por uma exaustiva
revisão da bibliografia existente, conhecendo assim, a história da técnica. Com base na
informação analisada, se desenvolveu um marco de referencia em torno do estuque como arte
decorativa, assim para realização dos objetivos desta proposta de estudo, se realizou outro
procedimento metodológico para o conhecimento, na totalidade, do objeto de estudo: o
inventário. Este tem por finalidade evidenciar as técnicas, tipos e estilos presentes dos
estuques em relevo nas edificações analisadas, com a intenção de caracterizar a arte
decorativa de estuques em relevo aplicada nos interiores dos edifícios históricos de Pelotas.
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Para tanto foi desenvolvida uma ficha que organiza e sistematiza as informações referentes ao
imóvel, a identificação das técnicas e o registro fotográfico, conforme ilustram as figura 2 e 3:

Figura 12: ficha desenvolvida para o inventário dos forros de estuque decorados em relevo
estudados.

Fonte: acervo da autora.

Figura 13: continuação da ficha referida acima.

Fonte: acervo da autora.

O requinte das ornamentações em estuque se relacionava ao prestígio social,
econômico, cultural e ideológico dos donos dos palacetes edificados. Quanto mais elaboradas
as decorações das fachadas ou dos ambientes internos dos prédios ecléticos, de mais status
gozavam seus proprietários. A maneira de moldar ou esculpir, o saber fazer, o esmero e a
minúcia do ofício de estucador, ampliavam a suntuosidade das nobres construções. Os
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estuques dos interiores, muitas vezes, indicavam a função das salas onde foram desenvolvidos
(SANTOS, 2007), conforme exemplifica a figura 4:

Figura 14: Detalhe do forro de estuque decorado em relevo, na sala de jantar da antiga
residência do Conselheiro Maciel. Pelotas, RS.

Foto: Alexandre Mascarenhas, 2013.

Os estuques decorativos em relevo são aqueles cujos elementos são modelados com
certos tipos de argamassas para decorar as fachadas, as paredes e os tetos dos interiores das
edificações. São integrados aos edifícios e possuem grande importância estética. As
argamassas utilizadas nestes estuques são diversas e se distinguem segundo a destinação dos
elementos, agregados aos exteriores ou interiores. As diferentes composições são obtidas
misturando à pasta de cal e porções variadas de pó de mármore ou pedra, gesso e areia fina,
entre outros elementos em menores frequências, até mesmo o cimento. Os relevos são
moldados em massa com grande plasticidade e dão origem a elementos decorativos de
extrema leveza, organizados em arranjos com uma infinidade de combinações. A execução
segue dois modos distintos: a reprodução através de formas ou moldes, cujos ornatos depois
de secos são colados ou fixados às paredes e tetos; e a modelagem realizada in loco sobre as
superfícies murais. Outra maneira de execução emprega a técnica de ‘correr os moldes’,
geralmente recortados em lâminas metálicas usadas por dois artífices, o primeiro distribui a
massa e o segundo desloca o molde compondo elementos lineares de seção constante:
cornijas, frisos e molduras (SANTOS et al, 2011). Os elementos decorativos feitos in loco
possuem alto valor artístico, sendo cada ornato uma criação espontânea do artista. Para a
realização de motivos, feitos livremente à mão, é indispensável que o estucador seja um
exímio modelador. Esta forma de trabalho não permite emenda alguma e deve ser executada
com a máxima rapidez e firmeza, que somente um artesão com longa prática alcança (FÜLLER,
1924). Antes de se dedicar a esta arte era preciso estudar a modelação em todas as suas
especialidades, para assim obter o conhecimento das características dos diversos estilos. Em
Pelotas, raros são os exemplos dos estuques artísticos de interiores modelados a mão, ou pelo
menos os que chegaram até os dias de hoje. A referência local desta técnica são os forros do
antigo prédio residencial do Conselheiro Maciel.
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Conclusão
A realização de um breve inventário permite fazer uma identificação das técnicas
decorativas em relevo mais empregadas no interior dos edifícios históricos. Destacaram-se,
dentre os demais analisados, os relevos executados na Antiga Residência do Conselheiro
Maciel. Também foi possível observar, através da avaliação do estado de conservação dos
forros, que praticamente todas as edificações haviam passado por intervenções recentes, o
que demonstra que o Patrimônio Cultural está, cada vez mais, sendo valorizado. As ações de
preservação são cada vez mais frequentes.
Este trabalho buscou salientar a importância da valorização e preservação dos bens
integrados à arquitetura dos prédios pelotenses considerados de valor cultural, neste caso, os
estuques em relevo que ornamentam os edifícios, internamente. Da necessidade e
importância da criação de normas para a proteção destes artefatos, que estão sujeitos a
desaparecer pela ausência de uma política preservacionista direcionada a esta área, que
também constitui o Patrimônio Cultural pelotense e, por consequência, brasileiro.
A proteção da integridade física dos bens materiais patrimoniais não é suficiente para
sustentar uma política pública para a sua preservação. É preciso que existam sujeitos
corajosos, dispostos e capazes, para assumirem o papel de interlocutores dessa forma de
comunicação social, seja para contestá-la ou transformá-la. As políticas preservacionistas têm
o objetivo de garantir o direito à cultura dos cidadãos. Cultura, nesse caso, entendida como
aqueles valores que indicam e nos quais se reconhecem a identidade de uma comunidade, de
uma região ou da nação (FONSECA, 2005).
Nesta investigação, realizada através de estudo dos conteúdos das Cartas Patrimoniais,
das diferentes recomendações internacionais que dizem respeito aos inventários e à proteção
dos bens integrados, percebeu-se a falta de revisão da legislação geral, como também da
criação de instrumentos legais que reconheçam os valores destes bens materiais e,
regulamentem os procedimentos referentes à tutela, à conservação, e à restauração dos
mesmos. É desejável o (re)conhecimento pelos órgãos envolvidos com a preservação do
patrimônio arquitetônico, como também pela sociedade local, de que os ornamentos
agregados às caixas murais, às fachadas ou às superfícies murais e aos tetos dos ambientes
interiores dos edifícios são fundamentais para a integridade dos prédios ecléticos historicistas,
que constituem o patrimônio cultural pelotense e brasileiro.
É perceptível a necessidade do reconhecimento dos valores históricos, artísticos e
técnicos desses artefatos, por parte dos governos federal, estadual e municipal, como também
das comunidades em geral. Salienta-se a importância e a urgência da criação de uma política
para a proteção dos bens integrados. Como também para o estímulo e desenvolvimento de
inventários que enfoquem esses elementos agregados à arquitetura, como forma de alavancar
o desenvolvimento de projetos para a manutenção dos mesmos. Para a divulgação e
atualização dos dados coletados em outros inventários já realizados. Posto que a falta de
amplo (re)conhecimento da existência e importância dos acervos de bens integrados, implica
na negligência e na desvalorização destes ornamentos, com relação a outros bens materiais e
imateriais.
Seria desejável a viabilidade da troca/apropriação de informações já identificadas e
levantadas pelas instituições de proteção (inventários, diagnósticos, relatórios), para o
direcionamento e a continuidade das ações futuras (pesquisas, inventários, conservação,
gestão e promoção, restauração dos bens integrados). Da mesma forma, esses atos
contribuiriam para a concepção e execução de um “sistema de buscas”, único e automatizado,
que interligasse os vários bancos de dados existentes em diferentes instituições. Isto
propiciaria maior discussão, a apresentação e a aprovação de novas propostas que
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complementassem a legislação vigente, quanto à proteção dos elementos inventariados e
agregados à arquitetura.
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Inventário das escariolas pelotenses: Preservação das técnicas
decorativas em revestimento de paredes
Daniele Baltz da Fonseca288
Pedro Luis Machado Sanches289
Jeferson Dutra Salaberry290

Resumo
Este artigo apresenta o inventário de escariolas do casario pelotense e seus resultados parciais.
As escariolas são um acabamento de revestimento das alvenarias, constituído de cal e pó de mármore,
brunido até o aspecto de mármore polido. Sua superfície pode ser pintada afresco e geralmente é
decorada com motivos que simulam incrustações de mármore e frisos salientes. O Grupo de Estudo e
Pesquisa em Estuques (GEPE) da UFPel foi criado ao perceber-se as escariolas pelotenses como
patrimônio cultural ameaçado, pouco estudado e, portanto, carente de reconhecimento. Para
intensificar os estudos acerca da valorização desses bens, optou-se por fazer um inventário das
escariolas ainda existentes no centro histórico de Pelotas. Através do inventário, será possível conhecer
características e particularidades com vias de promover a preservação destes bens através do
reconhecimento enquanto patrimônio cultural da cidade.
Palavras-chave: Estuques, escariolas, bens culturais integrados.

Introdução
“É preciso saber preservar-se: a mais dura prova de independência”.
Friedrich Nietzsche in: Além do Bem e do Mal (1886)291.
Pode-se afirmar que a população de Pelotas “viu crescer e soube preservar sua
cidade”, mas não se pode omitir que a partir dos anos 1940, esta mesma população teve ganas
de modernização, negando o sentido e recusando o valor da ornamentação tradicional,
introduzindo inclusive “tipologias em altura” que vieram a promover sensíveis mudanças no
espaço urbano (SCHLEE, 2008). Nas décadas subsequentes, as intervenções no casario
histórico se evidenciaram mais pela descaracterização e destruição, que por ações
preservacionistas de qualquer natureza. E antes de 1955, ano em que o Serviço do Patrimônio
Artístico Nacional promoveu o tombamento do Obelisco Republicano erigido no bairro Areal
ainda no período imperial292, não parece prudente falar em efetiva ação oficial em prol da
“preservação do patrimônio cultural de Pelotas” (SCHLEE, 2008).
A preservação dos bens de reconhecido interesse cultural constitui-se em conjunto de
ações executadas em diferentes âmbitos da sociedade. Aspectos de ordem política, jurídica,
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educativa, técnica, prática e teórica podem se somar, compactuando ou conflitando na busca
da preservação.
Atualmente, a proteção legal dos bens culturais imóveis da cidade de Pelotas se dá
através de instrumentos de preservação como o tombamento e o inventário. O tombamento
visa assegurar a permanência dos bens culturais imóveis, garantindo sua proteção através da
manutenção da sua integridade física interna e externa, preservando seus valores históricos e
culturais. Nesta cidade, a lei que regulamenta o tombamento é a 2708/82.
O inventário está regulamentado pela lei 4568/00 e constitui um cadastro de
edificações detentoras de valor cultural. Este instrumento possibilita a preservação dos
imóveis no seu contexto urbano, através do resguardo das características de suas fachadas e
volumetria. Corroborando com esses instrumentos, o III Plano Diretor da cidade, instituído
pela lei nº 5.502, de 11 de setembro de 2008, prevê áreas de preservação do patrimônio
cultural (as ZPPCs) e possibilita a atribuição de um dos quatro níveis de preservação aos
imóveis inventariados. Desta forma, os imóveis inventariados aos quais é atribuído o nível 1
são considerados de extrema importância para o resgate da memória da cidade e passam a ter
suas características arquitetônicas, artísticas e decorativas, protegidas de forma integral. Aos
imóveis inventariados aos quais é atribuído o nível de proteção 2 é garantido o direito de
preservação de suas características arquitetônicas, artísticas e decorativas externas. O nível 3 é
atribuído aos imóveis inventariados que são considerados importantes para a leitura de
conjuntos, também determinados de “arquitetura de acompanhamento”. Os bens com este
nível de proteção podem sofrer alterações desde que sejam respeitadas a volumetria e a
ambiência que caracterizam um contexto urbano. O nível 4 foi atribuído aos imóveis que
foram inventariados anteriormente e que não possuem características arquitetônicas,
artísticas ou decorativas excepcionais e também não podem ser mais considerados de
acompanhamento ou complementaridade arquitetônica por terem sido descaracterizados.
Estas edificações podem sofrer alterações ou até mesmo, serem demolidas.
Com isto, constata-se que a salvaguarda dos bens integrados às edificações fica
restrita aos imóveis tombados e aqueles classificados com o nível de preservação 1, Percebese, portanto, que há dificuldade em garantir a salvaguarda dos bens integrados aos imóveis em
Pelotas/RS que não se enquadram nas formas de preservação descritas acima. Não só em
função do caráter privado de sua relação com as edificações, mas, sobretudo, pelo não
reconhecimento dos bens integrados enquanto patrimônio cultural. Esse é o objetivo principal
das ações do GEPE neste momento.

As paredes de escariola pelotenses
“Mesmo os antigos, que foram os primeiros a pintar sobre revestimentos polidos,
imitaram inicialmente a variedade e o arranjo de mármores incrustados.”
Vitrúvio, Dez Livros da Arquitetura, livro VII, Capítulo V293.
Em sentido amplo, as escaiolas são revestimento em estuque. Mas, definir o que são
os estuques torna-se difícil, na medida em que o termo passou, ao longo dos anos, a englobar
diferentes técnicas, dentre as quais as técnicas aplicadas às edificações.
A definição mais citada pelos especialistas é aquela que se encontra no sétimo livro do
tratado de Vitrúvio Pólio, século I a. C., a qual determina que os estuques sejam revestimentos
de alvenaria executados segundo uma técnica que consiste na aplicação de diferentes estratos
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compostos por argamassas feitas com pasta de cal e areias de granulometria cada vez mais
fina (AGUIAR, 2002, p. 239).
Enquanto revestimentos das alvenarias, os estuques possuem dupla função: 1- Se
destinam a proteger as alvenarias das intempéries, diminuindo a capacidade de absorção de
umidade e aumentando a resistência mecânica final do conjunto; 2- Sua outra função é
estética: cobrem as alvenarias de pedra, de tijolos ou de madeira, oferecendo ao executor
inúmeras possibilidades estéticas dadas através de diferentes técnicas de acabamento.
Algumas dessas possibilidades estéticas são: a saliência, o esgrafito, o brunimento e a pintura.
Através do brunimento o estuque adquire acabamento refinado, bastante utilizado no
interior das edificações do período eclético pelotense. Desta forma, a massa, geralmente
composta por pasta de cal e pó de mármore adquire aspecto lustroso que lembra mármore
polido. Com a adição de diferentes pigmentos através de pintura afresco ou meio fresco, é
possível simular diferentes pedras ornamentais, incrustações de mármore ou mesmo efeitos
em trompe l’oeil, artifício que procura iludir a visão, dando a elementos de pintura
bidimensionais um aspecto tridimensional (MARIANI, 1997).
Os revestimentos em estuque se valem da composição em múltiplas camadas para
desempenhar de uma só vez suas duas funções, como descreveu recentemente a
pesquisadora portuguesa Maria do Rosário Veiga (2006):

(...) a utilização da cal como ligante quase único implicava um modelo de constituição
multicamada, em que cada camada principal, obtida a partir de várias subcamadas, tinha
funções específicas:
− Camadas de regularização e protecção: emboço, reboco e esboço.
− Camadas de protecção, acabamento e decoração: barramento (ou guarnecimento);
pintura (em geral mineral) simples ou de ornamentação (fingidos, pintura mural).
Os paramentos a revestir eram deixados com uma superfície grosseira, para facilitar a
aderência das massas. A composição do reboco variava com os materiais de suporte: alvenaria
de pedra de várias naturezas, alvenaria de tijolo maciço, taipa ou adobe, etc.
De acordo com José Aguiar (2002, p. 258), as principais práticas decorativas em
estuque, com objetivo de fingir pedras ornamentais seriam: o stucco-lustro; o stucco-marmo e
a (verdadeira) scagliola. Enquanto no stucco-marmo e na scagliola o fingimento dos veios do
mármore é obtido através da incorporação de pigmentos à massa do acabamento, no stuccolustro esta imitação é feita através de uma pintura que se utiliza de técnicas de esponjados e
de pinceladas dadas através de um gestual próprio que imprime a simulação, ou o fingimento
do feitio próprio de pedras ornamentais.
Denominava-se “fingimento de pedra” a arte de simular ou fingir a aplicação de blocos
de rocha, sobretudo mármores, nas superfícies visíveis, internas e externas, de edificações
tradicionais. O termo está presente na literatura manualesca característica da passagem do
século XIX para o XX (SEGURADO s/d), mas remonta meados do século XVII na Europa
(AGUIAR, 2002, p. 258). Em Pelotas, parece ter sido substituído pela designação geral “pintor”
(SANCHES, PALLA, ALVES, 2013), o que pode estar vinculado ao fato de que os mesmos
profissionais executassem “imitação de papel / chamalote, brocatel / estuques e escariolas,
etc.” (vide documento 1 reproduzido abaixo).

503

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

Figura 15- Reprodução do Anúncio da Revista da Associação dos Proprietários de imóveis de
Pelotas de outubro de 1939 (ano 1, número V).
Fotografia de Fábio Galli Alves, 2011.

Em Pelotas, a técnica de fingimento mais utilizada, de acordo com a definição
fornecida por Aguiar, foi o stucco-lustro. Mas, aqui prevalece a denominação a partir da
variação lexical escariola, ao menos desde os anos 1930, segundo levantamentos de arquivo
(SANCHES, PALLA, ALVES, 2013).
Mas o termo escaiola, do qual se origina, já designava a técnica do stucco-lustro em
Portugal e Espanha, promovendo importantes problemas de ordem terminológica, como
reconhece Aguiar:
Em Portugal e em Espanha, perdeu-se o significado original do termo “escaiola”, que
derivava da scagliola italiana e que, nos últimos dois séculos, por corruptela ou por
simplificação, passou a designar, sem o ser, a técnica do stucco-lustro e até, por vezes, do
stucco-marmo, situação que leva a algumas confusões terminológicas propagadas até aos
nossos dias. (AGUIAR, 2002, p.258).
Sobre a caracterização das e escaiolas e dos marmorinos (outra definição para a massa
do stuco-lustro), Marta Nunes (2012) identificou, através da sua pesquisa de mestrado,
diferenças entre o marmorino de um casarão localizado na Praça Coronel Pedro Osório, 08 e
um altar lateral da capela da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, supostamente executado
em escaiola (a verdadeira). A referida pesquisa apontou diferenças significativas entre os
materiais de composição dos dois acabamentos.
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Figura 16 - Altar lateral da
capela da Santa Casa de Misericórdia de
Pelotas, segundo NUNES (2012),

Figura 17: Estuque lustrado do hall do

construído com a técnica da

casarão localizado na Praça Coronel Pedro

"verdadeira" escaiola.

Osório, nº 08.

Fonte: NUNES, 2011.

Fonte: NUNES, 2008.

Essas pinturas afresco ou meio fresco, ainda podem ser encontradas nos vestíbulos,
corredores e salas de jantar das casas pelotenses construídas entre o final do século XIX e a
quarta década do século XX. As escariolas constituem-se, portanto, em bens integrados
característicos da arquitetura pelotense. Todavia, quase não se encontram estudos
sistematizados cujo objetivo seja caracterizar o revestimento fosse com relação à sua estética,
sua técnica de execução, natureza material, contexto histórico-cultural e, principalmente, a
abrangência da sua ocorrência pelas áreas urbanas de interesse preservacionista.
“Fingimento de pedra” é a denominação tradicional da arte decorativa que, mediante
técnicas distintas, simula ou finge a aplicação de blocos de rocha, sobretudo mármores, nas
superfícies visíveis, internas e externas, de edificações tradicionais (SEGURADO s/d b; AGUIAR,
2002).
As imagens a seguir apresentam algumas características estéticas desses
revestimentos.
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Figura 18: Composição de escariola

Figura 19: Composição de escariola

encontrada em edificação da Rua Marechal

encontrada em edificação da Rua XV de

Deodoro, 459.

novembro, 563.

Fonte: Acervo do GEPE, 2011.

Fonte: Acervo do GEPE, 2011.

Frente às dificuldades de preservação das escariolas que, em virtude do seu caráter
privado, não são conhecidos de forma sistematizada, embora sejam bens integrados ao
patrimônio arquitetônico local, os professores do curso de Conservação e Restauro de Bens
Culturais Móveis e Integrados da Universidade Federal de Pelotas, Daniele Baltz da Fonseca e
Pedro Luís Machado Sanches, desenvolveram um projeto de extensão denominado GEPE –
Grupo de Estudo e Pesquisa em Estuques. O GEPE constitui-se num esforço interdisciplinar
voltado para o reconhecimento das escariolas pelotenses como bens de interesse cultural,
buscando assim, formas de preservação relativamente simples, baseada no respeito, na
apropriação e apreciação do objeto cultural pela comunidade.

Ações desenvolvidas com respaldo do GEPE
É possível afirmar que o grupo já superou a fase de implantação e agora se encontra
em fase de expansão das atividades que desenvolve. As atividades iniciais constituíam-se em
grupos de estudo com objetivo de ampliar o conhecimento de novos bolsistas e buscar
bibliografia que auxiliasse na caracterização terminológica, histórica, técnica e descritiva
desses bens.
A partir disto foi criada, no curso de conservação e restauro de bens culturais da UFPel,
uma disciplina optativa sobre conservação e restauro de estuques. Com esta iniciativa foi
possível aumentar a discussão sobre bens integrados como os estuques entre os alunos.
Dentre as atividades práticas propostas pela disciplina restaurou-se parte da escariola do
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casarão da antiga Escola de Belas Artes, prédio que, na ocasião, era utilizado pelos cursos do
Departamento de Museologia, Conservação e Restauro (DMCOR-UFPel).

Figura 20: Reconstituição da
técnica da escariola.
Fonte: Acervo do GEPE, 2010.

Figura
Exercícios de pintura.

21:

Fonte: Acervo do
GEPE, 2010

Figura 22: Aula de
restauro de estuques.
Fonte: Acervo GEPE,
2012.

.

Através do GEPE, também, uma série de pesquisas vem sendo articulada para que se
conheçam as escariolas de Pelotas, visando entender a sua relação cultural com a cidade por
meio da sua caracterização estética, seu modo de execução, a natureza de seus materiais
constitutivos, as manifestações patológicas mais recorrentes, contexto sociocultural no qual se
desenvolveu e a abrangência de sua ocorrência pelo casario histórico inventariado na cidade.
Não há, também, um estudo quantitativo da ocorrência desses estuques na cidade, o que há é
uma percepção de que eles existiram em número considerável, e que vem sendo diminuído,
principalmente nos últimos anos, com as seguidas constatações de demolições e alterações no
interior das casas.
Dentre trabalhos desenvolvidos com o respaldo do GEPE é possível destacar a pesquisa
denominada “levantamento das escariolas do inventário do Patrimônio Cultural pelotense”,
coordenada pela Profa. Daniele B. da Fonseca. Seu objetivo é registrar as escariolas ainda
existentes nas zonas de proteção do patrimônio cultural, assim será possível levantar dados
quantitativos e qualitativos sobre suas características e peculiaridades.
Inicialmente estão sendo vistoriadas todas as edificações que pertencem à Zona de
Proteção do Patrimônio Cultural II (ZPPC II). Há aproximadamente 800 imóveis inventariados
pertencentes apenas a esta zona.
Figura 23: Desenho da organização espacial da cidade de Pelotas, a área demarcada em
amarelo corresponde às quatro zonas de preservação do patrimônio cultural.

Fonte: Prefeitura Municipal e Pelotas.
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Para que os trabalhos de identificação desses estuques possam atender todos os
projetos que se beneficiam desses levantamentos, inclusive para atividades que visem
proteger o patrimônio integrado seja por meio de ações políticas, jurídicas ou educativas foi
elaborada uma ficha de cadastro desses estuques visando congregar as informações
necessárias às demais pesquisas. As informações contidas na ficha dizem respeito ao registro
do bem, das manifestações patológicas e das características estéticas.
Uma das pesquisas vinculadas a este levantamento chama-se “Fingimento em
estuque: a imitação de pedra e motivos ornamentais nos acabamentos do casario histórico de
Pelotas, RS, Brasil”, coordenada pelo Prof. Pedro Luís M. Sanches. A memória dos artífices
desta técnica em Pelotas, e as variações locais das grandes composições ornamentais em
estuque, nunca foram objeto principal de um projeto acadêmico de pesquisas. Isto contribuiu
para a ausência, ou quase ausência, de referências ao casario pelotense em publicações acerca
da história da ornamentação em estuques, uma prática decorativa milenar e transcontinental.
Compreendendo levantamentos imagéticos (fotografia e desenho), documentais (em arquivos
e hemerotecas, ou mediante entrevistas) e bibliográficos (estudos da ornamentação em
estuques e de seu papel na história da arquitetura), esta pesquisa tem por objetivo resgatar a
memória do fingimento de pedra e de seus artífices mitigados no imaginário e na historiografia
locais.

Considerações finais
Neste ano de 2013 o GEPE foi contemplado com recursos do programa PROEXT294 do
Ministério da Educação. Com isto, o grupo ampliou-se através da contratação de nove bolsistas
de extensão de diferentes cursos da UFPel e consolidou-se com o avanço dos trabalhos de
ensino, pesquisa e extensão interligados. O escopo do grupo é completado com um técnico em
restauração e dois professores do curso de conservação e restauro que coordenam as
atividades, além de estudantes voluntários.

294

O projeto contemplado é denominado “GEPE: Grupo de estudos e pesquisa em estuques – preservação
do patrimônio integrado através do inventário dos estuques lustrados pelotenses”.
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Acredita-se que os trabalhos propostos pelo GEPE fundamentem e fomentem medidas
de conservação desses revestimentos na cidade de Pelotas. Através do reconhecimento
enquanto bem cultural, busca-se sua preservação baseada na revalorização dos revestimentos
antigos enquanto testemunhos de antigos saberes e fazeres integrantes da paisagem, e da
memória coletiva.
Se a urbanização acelerada do século XX tornou a cidade contemporânea “um tecido
vivo, composto por edificações e por pessoas, congregando ambientes do passado que podem
ser conservados e, ao mesmo tempo, integrados à dinâmica urbana” (ZANIRATO; RIBEIRO,
2006), os bens integrados em estuque, distantes dos dispositivos oficiais de proteção, mas ao
alcance das mãos e sujeitos a muitos processos de degradação, requerem ações específicas
que revertam o avançado processo de substituição por materiais mais recentes,
descaracterização e destruição, sob pena de assistir ao seu desaparecimento.
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A arte decorativa das superfícies murais dos ambientes internos dos
prédios ecléticos Pelotenses
Fabio Galli Alves295
Carlos Alberto Ávila Santos296
Cristina Jeannes Rozisky297

Resumo
A necessidade de produzir inventários é uma premissa para a salvaguarda do patrimônio
cultural, este mecanismo contribui para que se desenvolvam metodologias que englobem diversos
aspectos dos bens a serem inventariados, dentre eles: a investigação, a identificação, a documentação e
a
classificação
(FONSECA
2005,
CASTRIOTA
2009),do
bem
cultural.
O presente trabalho pretende inventariar a arte mural aplicada nas paredes dos ambientes internos dos
prédios ecléticos Pelotenses. Tem como ponto de partida, as decorações murais dos casarões do
entorno da Praça Coronel Pedro Osório, edificados ou reformados entre os anos de 1878 e 1880,no
período de apogeu econômico da cidade, no qual a navegação permitiu a importação de técnicas
decorativas e de artífices europeus, que responderam ao gosto de uma burguesia em ascensão.
Palavras-chave: : Inventário, Bens Integrados, Decoração Mural, Ecletismo, Escaiola, Estêncil

O Inventário:
No contexto da Revolução Francesa em 1789 são elaborados os conceitos de
monumento histórico e seus instrumentos de preservação, museus, inventários, tombamento
e utilização.
Seria preciso elaborar um método para preparar o inventário da herança de
definir as regras de gestão Por sugestões de Mirabeau e de Talleyrand, criou-se uma
comissão dita “dos Monumentos” para este fim. Em primeiro lugar ,ela deve tombar as
diferentes categorias de bens recuperados pela Nação. Em seguida, cada categoria é
por sua vez inventariada e estabelecido o estado em que se encontra cada um dos
bens que a compõem (decreto de 13 de outubro de 1790) .Por fim , e sobretudo, antes
de qualquer decisão sobre sua destinação futura estes são protegidos e postos “fora
de circulação” em caráter provisório seja reunindo-se em “depósitos “ seja pela
oposição de selos especialmente no caso de edifícios.(CHOAY, 2006 p.99-100)
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Nas cartas Patrimoniais, documentos internacionais que servem de recomendação
para elaboração de instrumentos de preservação, o inventário é citado desde a Carta de
Atenas em 1931 seguindo nas subsequentes até a Carta de Lausanne (1990).
No Brasil o inventário vem sendo utilizado desde o final da década de trinta do século
XX, quando é criado o órgão de preservação federal SPHAN , Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, quando da percepção da importância de ser realizado o registro sistemático
do acervo cultural Brasileiro, ameaçado pelo desconhecimento e pelo abandono. O trabalho
será realizado segundo o modelo aplicado na Bélgica, que para sua aplicação encontra
dificuldades, devido a grande área territorial do Brasil e pela disseminação de bens em todos
os estados, portanto o SPHAN inicia pelos monumentos arquitetônicos, conseguindo em pouco
tempo documentar as “principais obras” de Arquitetura do País e inventariar as coleções dos
museus federais, mas o inventário ainda não oferecia a proteção definitiva aos bens culturais,
que segundo a legislação brasileira só seriam considerados parte integrante do patrimônio
artístico nacional após serem tombados. Este panorama irá se modificar á partir da “Carta de
Veneza em 1964, onde desponta o conceito de” sítio urbano” que vem substituir o de “cidade
monumento” e subsequentemente com a descentralização das políticas de patrimônio no
Brasil com a criação de órgão estaduais e municipais que produzirão inventários próprios
voltados a identificação de bens de interesse para preservação, com vista a sua proteção e
estudo posterior (CASTRIOTA, 2009).Surgem então as leis estaduais e municipais que irão
proteger os bens inventariados sem a necessidade de tombamento.
Na cidade de Pelotas a proteção dos bens imóveis inventariados existe desde a
promulgação da Lei n°.4568 de 07 julho, nesta cidade, aproximadamente 50 edificações são
tombadas ou inventariadas com nível de preservação 1, enquanto o total de bens
inventariados na cidade soma mais de 2000, isso quer dizer que menos de 3% do total de bens
do Patrimônio Cultural têm a preservação de suas características interiores garantida por
algum mecanismo legal.
ARTE DECORATIVA :
O universo das artes decorativas e os temas que lhe são correlatos estão, no
entendimento da tradição culta, ligados ao conceito de "espaço doméstico". Tal espaço abriga
uns tantos bens que constituem a cultura material do grupo social que o ocupa. Estes bens,
por sua vez, são expressão de suas representações e valores. Importa, ao observá-los, tanto o
ato de feitura e a aparência final de cada um deles, quanto o modo pelo qual, num momento
datado, aparecem organizados e articulados. Seu processo de produção pode, contudo,
incorporar uma intenção transcendente ao mero desempenho da função inculcada por sua
forma, dando-lhes novos sentidos, sempre marcas da cultura que os trouxe à luz.(Carlos
Eduardo de Castro Leal, Doutor em antropologia pela Universidade de São Paulo).
O ECLETISMO:
O ecletismo é o estilo arquitetônico desenvolvido e difundido num período
significativo na Europa e por consequência também no Brasil. Bem ao gosto de uma burguesia
ascendente, a partir da segunda metade do século XIX, a arquitetura eclética será introduzida
num período de grande desenvolvimento económico e implementação do que seria
considerado como modernidades para época, como água encanada, novos modelos de
urbanização, medidas sanitárias, pois neste período as cidades se modificam em busca de um
ambiente mais qualificado. (Santos, 2007).Em Pelotas impulsionado pela riqueza advinda da
mão de obra escrava que produzia charque exportado para toda a Europa o ecletismo
historicista(Santos, 2007 se desenvolveu entre os anos de 1870 e 1931 contemporaneamente
ao urbanismo. No artigo “Considerações sobre o ecletismo na Europa”, Luciano Patetta
detectou “(...) uma linha contínua em toda a trajetória da arquitetura burguesa (...)” que se
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desenvolveu no Velho Mundo entre a metade do século XVIII e o final do XIX, ou seja, o autor
estabeleceu uma possível relação entre o neoclassicismo, o romantismo e o ecletismo. O que
não quer dizer que a arquitetura praticada nesse período compusesse uma única corrente
estilística, mas, se manifestaram nas três diferentes tendências arquitetônicas peculiaridades
que de certa maneira, se assemelharam, já que os arquitetos neoclássicos, românticos e
ecléticos buscaram inspiração em estilos do passado para a realização de seus projetos. Os
que consideravam o classicismo e o romantismo , antagônicos entre si, se voltaram para
períodos bem definidos ,elegem o classicismo da Antiguidade e da Renascença italiana, os
românticos optaram pela arquitetura medieval, ambos praticando revivalismos. Os ecléticos
deram asas à imaginação e se inspiraram em estilos de diferentes épocas e de civilizações
distintas, praticando, assim, o historicismo. (Santos 2007)
A mão de obra escrava além de gerar riqueza era usada para produção de tijolos e
execução do trabalho pesado na construção civil . Com a abolição da escravatura, os
imigrantes estrangeiros se somarão ao trabalho dos escravos alforriados nos canteiros de
obras. O porto e a estação férrea continuarão sendo a porta de entrada de novos materiais e
novas técnicas decorativas aplicadas nas construções trazendo mão de obra especializada
impulsionando o ecletismo historicista na arquitetura edificada. Veremos então que com
Proclamação da República, a ornamentação historicista das fachadas irá somar se a
elementos do positivismo e do novo regime de governo, ideologias às quais se engajaram as
classes dominantes no Rio Grande do Sul. Essas transformações implicaram em uma nova
concepção arquitetônica, que apresentou permanências e rupturas com o período de
consolidação do estilo, constituindo o segundo momento de “desenvolvimento” da linguagem
eclética na arquitetura da cidade, manifestado entre os anos de 1890 e 1931.(Santos 2007)
O estilo é composto de uma série de elementos funcionais e decorativos , os
estuques decorativos decoravam às fachadas dos edifícios de maneira pomposa ou
ambientes interiores das paredes aos tetos das principais salas das moradias da burgesia. As
estátuas fundidas em cimento ou elaboradas em faiança encimadas sobre as platibandas ou
sobre os frontões principais das construções. Ainda nos ambientes internos, as superfícies dos
assoalhos, das paredes e dos forros eram pintadas, utilizando técnicas que fingiam materiais
nobres (tromp l’oeil) compondo arranjos elaborados em listras ou em quadriculados, ou ainda,
imitando lambris de madeira. Muitas das paredes das principais salas eram pintadas na técnica
do estêncil, recebiam frisos e festões, brasões e medalhões que emolduravam figuras
femininas e paisagens bucólicas, ramalhetes de flores e composições com frutas, muitas eram
revestidas com papéis com decorações variadas, importados. Nestes ambientes, se distribuíam
pinturas de retratos, de paisagens e de naturezas mortas. Os ambientes internos eram
decorados por artefatos de origem de diversas regiões dos continentes europeu ou asiático.
A utilização destes elementos enriqueceram e deram imponência às edificações, na
medida que atendiam ao interesse da classe dominante em exteriorizar as suas ideologias e o
seu poder econômico.
Dos bens integrados:
O conceito Bem Moveis Integrados surgiu no Brasil a partir de 1961 quando a
museóloga Ligia Martins Costa quando da necessidade de conservação de bens integrados a
arquitetura religiosa, pois até este período o conceito para conservação era definido da
seguinte forma: ou era patrimônio arquitetônico ou eram bens moveis estes por tanto ,sobre
responsabilidade dos museus.
Os bens móveis integrados são elementos funcionais e ou ornamentais que compõem
o conjunto arquitetônico, porem não seguem a especificidades da arquitetura. A execução
destes bens está relacionada ao mais diverso tipo de profissionais e em diversos materiais e
técnicas, variando conforme a época da execução por estas características sua conservação em
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todos os sentidos, deve ser no local onde estão integradas. Somente em casos específicos e
de tipologia e quando possível ,devem ser retirados para serem tratados em atelieres de
restauração ,para devolver-lhes sua integridade ou serem aplicadas técnicas conservativas,
para logo retornarem ao seu lugar de origem. São muitos os bens móveis que podem ser
consideras integrados, aos ambientes internos: as pinturas artísticas e decorativas, os estuques
de tetos e paredes, tecidos, papel, azulejos, ladrilhos hidráulicos ,mármores, forros de
madeira, as aberturas, vidros, ferragens enfim todos os elementos que compõem o ambiente
arquitetônico.
Como bens móveis integrados a arquitetura
eclética Pelotense( 1870 1931)(Santos,2007) por uma questão de síntese, abordaremos como exemplo as decorações
murais internas: pintura , tecido papel, escaiolas, estuques, azulejos os 2,6,8 residências dos
Barões de Butuí, São Luis, e Cacequi respectivamente do entorno da praça Coronel Pedro
Osório edificados entre as décadas de 70 e 90 do sec.XIX e tombados por iniciativa popular na
década de 70 do sec.XX..
Na cidade de Pelotas durante período eclético a avidez de novidades vai
proporcionar as paredes internas das residências uma diversidade de técnicas, composições e
materiais decorativos acompanhando a transição das artes decorativas de interiores,
deixando testemunhos em alguns casos sobrepostas nas paredes ou apenas registros de sua
aplicação. Entre as técnicas de revestimentos decorativos dos ambientes internos utilizadas
levantadas teremos escaiolas,tecidos, papel , a pintura decorativa ,azulejos sendo que de
papel e tecido são raros os testemunhos e registros. Nas cartas patrimoniais em específico a
de Carta de Veneza (1964) onde a preocupação é com a definição de monumento, já aparecem
referencias às decorações.
item Conservação
Art. 8º Os elementos de escultura, pintura ou decoração, que são parte integrante do
monumento, não lhes podem ser retirados, a não ser que essa medida seja a única capaz de
assegurar sua conservação.
Casarões 2 6 8:
Casarão 8:Barão de Cacequi
O casarão 8 inicialmente residência do Barão de Cacequi, posteriormente foi ocupado
pelo quartel de exército e por um setor da prefeitura. Foi adquirido pela Universidade Federal
de Pelotas em 2002 e recentemente (2013) foi concluída uma intervenção de restauro que
apesar dos levantamentos feitos previamente para a intervenção, apresentaram descobertas
de papel e tecido em seu interior, além dos fingidos em escaiola , marmoreado nas madeiras e
azulejos que integram ou integravam a estrutura mural.
Casa 6:Barão de São Luis:
O casarão onde viveu o Barão de São Luis, sofreu intervenção de restauro período de
2011 e 2012, pertence a Prefeitura Municipal de Pelotas e o destino de sua ocupação ainda
não está bem definido. Seu interior foi decorado de maneira muito elaborada, sendo que pós a
intervenção de restauro a grande maioria das paredes apresentam escaiolas.

Casa 2: Barão de Butui:
A antiga residência do Barão de Butuí, pertence a Prefeitura Municipal de Pelotas e
abriga o Centro Cultural Adail Bento Costa e a secretaria de cultura da cidade de Pelotas. Na
sua história consta que originalmente de arquitetura Luso brasileira recebeu ornamentação
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eclética na época da construção dos casarões 8 e 6, sofreu diversas intervenções inclusive
causadas por um incêndio prejudicando em muitos aspectos sua conservação.
Técnicas de revestimentos murais:
Escaiolas:
As escaiolas ou escariolas são revestimentos decorativos murais de interior da familia
dos estuques (CORONA & LEMOS,1998) executada com aplicação de camadas de cal e pó de
mármore, pintada com óxidos diluídos em água de cal com a massa ainda fresca e
posteriormente recebendo uma fina camada de sabão diluída e polida com uma colher de
pedreiro.
Pintura:
Estêncil ou moldes:
São desenhos feitos em fibra, papelão, papel, madeira fina etc. recortados de forma tal
que, uma vez sobreposto a um objeto ou superfície basta passar uma de mão de tinta para que
o desenho nele recortado se estampe, podem ser usados em sobreposição entre si para
formar imagens coloridas, sendo necessário um molde para cada cor da imagem a ser
estampada. (Ferraz de Souza filho 1960). O estêncil aplicado em paredes, como elemento
decorativo, foi muito utilizado no final do século XIX e introduzido no Brasil a partir do século
XX para o mesmo fim (Caldas 2008 p.88)
Tecido:
O termo tecido se origina de tecelagem que é a “s. f. A arte e a técnica de fazer, no
tear, o entrelaçamento e o cruzamento de fios para a confecção de panos, malhas, tapetes,
tapeçarias, etc.”(Moutinho et al 2011).
Trompe l’ oeil:
Na tradução literal da palavra francesa significa “engano do olho” pois pretende causar
um efeito de ilusão de ótica ao espectador, normalmente empresta o nome a fingidos dos
mais diversos materiais e efeitos de volumetria com o emprego de perspectiva para passar
uma falsa impressão de volume (Mariani,1997) ou realismo.
Papel de parede:
Papel resistente, pintado, estampado, gofrado, etc., que se destina a revestir paredes
internas e que se apresenta em rolos. § O papel de parede começa a ser usado na Europa em
meados do séc. XV (em seguida à introdução da indústria do papel). A princípio liso, vem
atender às aspirações da classe mais modesta como substituto barato dos ricos panos e
tapeçarias que eram o luxo das casas abastadas. ~ No séc. XVI, papéis decorados com pochoir*
imitavam mármore, e outros, revestidos de um certo pó, imitavam o veludo. O papel pintado
ou impresso em cores se difundiu no Ocidente no séc. XVII trazido pelas companhias de
comércio com o Oriente.
Azulejo:
[Do árabe az-zulaiy 'ladrilho'. Atribui-se também a origem da palavra a "azul", cor
característica dos azulejos portugueses, mas a hipótese dessa etimologia não se confirma.] s.
m. Ladrilho plano ou em relevo, com uma das faces vidrada. Destina-se ao revestimento de
paredes e outras superfícies internas e externas que exigem impermeabilização, e pode ser
usado também decorativamente em painéis, frisos e molduras
Técnicas identificadas por casarão:
Casarão 8:Barão de Cacequi
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O casarão 8 inicialmente residência do Barão de Cacequi, posteriormente foi ocupado
pelo quartel de exército e por um setor da prefeitura. Foi adquirido pela Universidade Federal
de Pelotas em 2002 e recentemente (2013) foi concluída uma intervenção de restauro que
apesar dos levantamentos feitos previamente para a intervenção , apresentaram descobertas
de papel e tecido em seu interior , alem dos fingidos em escaiola , marmoreado nas madeiras e
azulejos que integram ou integravam a estrutura mural.

Figura2: Testemunho de tecido

Figura 3: Testemunho de papel

Fonte: Blog do Casarão 8

Fonte: Blog do Casarão 8

Estes testemunhos ( figuras 2 e 3) em fragmentos, foram encontrados onde seria
provavelmente o quarto do casal , estavam recobertos com camadas de tinta, o ambiente hoje
encontra-se revestido com tecido liso de cor neutra.

Pintura decorativa:

Figura4: Testemunho de pintura
mural

Figura
5:Detalhe
de
pintura
marmoreada da em madeira.Fonte: o autor

Fonte: o autor
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Encontrada em uma área menos nobre da casa a pintura decorativa (figura 4),
apresenta sobrecamadas que não deixam claro se tratar de uma única pintura , apresenta
uma área lisa e outra onde se sobrepõem uma pintura decorada em outra com flores e traços
de pintura dourada.Na figura 4, temos uma pintura marmoreada em madeira que faz as vezes
de rodapé no ambiente de distribuição para os outros cômodos da casa onde se encontra uma
grande claraboia que se projeta além do segundo piso.

Figura 6: Detalhe de
Figura 7:Detalhe da
Figura 8: Detalhe de
escaiola geometrizada.
escaiola com o rodapé de revestimento em azulejos.
madeira marmoreado.
Fonte: o autor
Fonte: o autor
Fonte: o autor

As escaiolas (figuras 6 e 7) revestem as áreas consideradas nobres de convívio social,
neste caso apresentam representações geometrizadas fingindo mármores de morfologia e
cores diferentes encaixados de forma a comporem painéis elaborados, as cores e tons
predominantes são os ocres, os avermelhados, os marrons e o preto.Decoram grandes
superfícies das paredes, do rodapé ao roda forro.
Os azulejos , figura 8, revestem as paredes do ambiente que seria a cozinha , são de
dois tamanhos e formas, retangulares e quadrados, sendo que os retangulares e menores com
policromia e motivos florais funcionam como uma moldura no entorno dos quadrados
também policromados, com a predominância da cor azul.
Casa 6:Barão de São Luis
O casarão onde viveu o Barão de São Luis, sofreu intervenção de restauro período de
2011 e 2012, pertence a Prefeitura Municipal de Pelotas e o destino de sua ocupação ainda
não está bem definido.Seu interior foi decorado de maneira muito elaborada, sendo que pós a
intervenção de restauro a grande maioria das paredes apresentam escaiolas.
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Figura 9:Detalhe de
Figura 10:detalhe
Figura 11:Detalhe de
escaiola compondo grandes de
testemunho
em escaiola do átrio da entrada .
painéis com frisos decorativos escaiola
Fonte :o autor
e geometrização Fonte: o
Fonte : o autor
autor

Figura 12:Detalhe de
Figura 13:Detalhe
Figura 14: Detalhe de
prospecção realizada em uma de testemunho de borda testemunho de borda em
das salas de entrada.
em pintura decorativa
pintura decorativa
Fonte:o autor

Fonte:o autor

Fonte:o autor

Figura 15:Detalhe de
Figura 16: detalhe
Figura 17: Detalhe de
fingido de azulejos em escaiola de pintura decorativa
revestimento em azulejos.
Fonte:o autor

Fonte:o autor

Fonte: o autor
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Nas figuras 9 e 10 as decorações em escaiola são em grandes painéis sendo estes
compostos por frisos decorados com motivos fitomorfos ou em sequencias de desenhos
geometrizados entre os painéis , sendo que na fig. 10 restou apenas uma pequena área da
parede preservada. Na figura 11 a escaiola encontra se num ambiente intermediário entre o
interno e o externo, com representações de painéis decorados com frisos. Na fig.12 encontrase o resultado de uma prospecção para determinar a existência de pintura decorativa, embora
a constatação positiva , não foi preservada a pintura nem mesmo deixado testemunho de sua
existência.Nas fig.13 e 14 testemunhos de pinturas encontradas durante a intervenção de
restauro estão preservadas em pequenas áreas com o intuito didático “de que ali teve uma
pintura”decorativa. A fig. 15 apresenta à representação de azulejos em um banheiro composto
de metais e louças “modernos” posteriores a construção do casarão, esta decoração é feita à
maneira das escaiolas. Na figura 16 e possível constatar uma pintura decorativa com roda forro
com flores e frutos que emoldura uma decoração em listras verticais em duas cores, este
padrão decorativo pode lembrar um tecido aplicado na parede. Esta pintura não foi
preservada em nenhum aspecto, foi totalmente suprimida. Na cozinha fig.17 são encontrados
azulejos em branco e azul, não apresentam molduras.
Casa 2: Barão de Butuí
A antiga residência do Barão de Butuí, pertence a Prefeitura Municipal de Pelotas e
abriga o centro cultural Adail Bento Costa.Na sua história consta que originalmente de
arquitetura Luso brasileira recebeu ornamentação eclética na época da construção dos
casarões 8 e 6, sofreu diversas intervenções inclusive causadas por um incêndio prejudicando
em muitos aspectos sua conservação.

Figura 18: Detalhe da escaiola do hall de
Figura 19:Detalhe da escaiola que
entrada com mármore na base e friso de decora o arco de acesso a escada com
estuque e aplicação de pintura.
acabamento em estuque.
Fonte: o autor

Fonte: o autor
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Figura 20: detalhe de escaiola em
Figura 21: detalhe de escaiola em
coluna em tons ocre
coluna em tons de cinza
Fonte: o autor

Figura
decorativa

22:

Fonte: o autor

Detalhe

de

pintura

Fonte : o autor

Nas fig.18 , 19 ,20 e 21 as decorações em escaiola estão bem evidenciadas em arcos e
colunas, embora nas colunas restem apenas testemunhos da arte decorativa.
Na fig.22 veremos a representação de uma pintura decorativa recuperada com o
testemunho de sua composição original preservado, abaixo da pintura encontram se escaiolas.
Fichas :
Devido a variedade de artes decorativas encontradas até agora , o estudo de fichas
para registro do inventário está em pesquisa, uma vez que as consultadas para este tipo de
patrimônio contemplam em sua maioria uma única tipologia de técnica descrita em seu
escopo, sem referenciar a variação cronológica em um mesmo edifício e ou ambiente.
Conclusão:
Os bens integrados apresentam uma riqueza incontestável e que pode proporcionar
uma variedade de estudos para enriquecer as questões patrimoniais.
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Uma História sobre Educação Patrimonial: a Arqueologia do Lixo
Iloir da Rosa Escoval298
Celina Janete da Conceição Silva²
Inês Caroline Reichert³

Resumo
O presente trabalho apresenta uma ação de Educação Patrimonial, através de uma oficina
intitulada “Arqueologia do Lixo” que foi desenvolvida pelo projeto de ensino “Memória em
4
Movimento” da Universidade Feevale em parceria com a Escola de Educação Básica Feevale – Escola de
Aplicação e ocorreu no período de 29 de maio de 2013 a 10 de junho de 2013. A proposta da oficina era
de através da análise interpretativa, construir com os alunos a ideia de que os “objetos contam uma
história” e dão pistas sobre a própria identidade de um sujeito ou de um povo e também sobre o que
procuram os arqueólogos enquanto pesquisadores e como eles trabalham.
Palavras-chave: Educação Patrimonial. Arqueologia. História.

Introdução
Uma História sobre Educação Patrimonial: a Arqueologia do Lixo é o resultado de uma
ação de Educação Patrimonial em Arqueologia, realizada na Escola de Educação Básica Feevale
– Escola de Aplicação, com os alunos de 6º ano do ensino fundamental, turma 311F, no
período de 29 de maio a 10 de junho de 2013. A demanda partiu da professora da disciplina de
História desta escola, Cleidi Jaqueline Blos Dresch, para desenvolver o conceito de fontes
históricas materiais, e a partir destas fontes, analisar alguns usos e costumes sociais.

A organização do trabalho
As oficinas, intituladas de “Arqueologia do Lixo”, foram organizadas pelo projeto de
ensino “Memória em Movimento” em sua frente de trabalho junto ao “Acervo Pedro Mentz
Ribeiro”. Esse projeto de ensino visa fomentar, nas diferentes esferas da Universidade, ações
de “Educação Patrimonial”, que de acordo com Soares e Klamt (2008), “A Educação
Patrimonial constitui um campo de ação, por definição, inter e transdisciplinar. Insere-se nas
preocupações pedagógicas e não pode ser dissociada das discussões sobre o sentido mesmo
do ensino.” (p.11).
Participaram da execução e planejamento das oficinas a professora de História da
Escola de Aplicação, Cleidi Jaqueline Blos Dresch, a professora líder do projeto de ensino
“Memória em Movimento” Inês Caroline Reichert, as bolsistas, Celina Janete da Conceição
Silva e Iloir da Rosa Escoval, ambas alunas do curso de Licenciatura em História da
Universidade Feevale, a aluna Genessi Terra também do curso de História, atuando na
formação de horas práticas na disciplina de “Seminário de Pesquisa e Prática em Acervos e
Educação Patrimonial”, além de outras professoras dos alunos da turma 311F que

298

Graduanda em História pela Universidade Feevale, iloirescoval@hotmail.com
² Graduanda em História pela Universidade Feevale, celinajcs@hotmail.com
³ Professora orientadora Me. Inês Caroline Reichert
4
O projeto de ensino Memória em Movimento é um projeto educacional com o objetivo de desenvolver e
potencializar ações de Educação Patrimonial, de forma articulada ao ensino, integrando também a extensão e
pesquisa. A oficina “Arqueologia do Lixo” foi desenvolvida através de parcerias institucionais como a mantida com o
Curso de História em que alunos desenvolvem práticas de disciplinas voltadas ao tema Patrimônio, por exemplo,
Seminário de Pesquisa e Prática em Acervos e Educação Patrimonial e também com o Acervo do Arqueólogo Pedro
Augusto Mentz Ribeiro.
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contribuíram com a separação do lixo seco de suas residências para compor o material a ser
estudado e analisado.

Sobre as opções pedagógicas
A turma 311F da Escola de Aplicação é composta por alunos de diferentes realidades,
pois atende alunos com deficiência visual, bolsistas, e alunos cujos pais possuem alto poder
aquisitivo, sendo assim, temos uma turma heterogênea e, além disso, muito agitada, com
muitas dificuldades de concentração. A disciplina de História é composta por dois períodos
semanais de cinquenta minutos cada, porém em dias diferentes, ou seja, era fundamental que
se organizasse uma oficina que pudesse ser desenvolvida em curtos espaços de tempo.
As oficinas então precisavam contar com o conhecimento da professora Cleidi a
respeito dos alunos e por isso ela esteve envolvida com a organização desde o início. A opção
por trabalhar a Arqueologia do Lixo, partiu então da necessidade de se trabalhar em pequenos
espaços de tempo em que os alunos se deslocassem o mínimo possível da sala de aula e até
mesmo do andar do prédio a fim de não haver desperdício de tempo. Trabalhar com o “lixo”
foi pensado no sentido de dar visibilidade ao trabalho do arqueólogo, não simplesmente
fazendo uma escavação, até porque, diferente de apenas escavar, ele precisa fazer todo um
estudo de caso, depois escavar, analisar, interpretar, quantificar e registrar todo o material
encontrado. Além disso, essa oficina possibilitou que a aluna com deficiência visual também
pudesse fazer parte da pesquisa, coisa que a escavação não permitiria. Uma escavação
também demandaria muito mais tempo, inclusive para uma análise menos superficial sobre o
trabalho dos arqueólogos.

FIGURA 1 – A caixa fechada para aumentar a curiosidade dos alunos da turma 311F durante o
primeiro encontro, 29 de maio de 2013.
Fonte: Acervo pessoal Iloir da Rosa Escoval
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Sobre o “lixo”
A proposta de trabalhar a arqueologia com os alunos, a partir do lixo trazido pelos
professores, deixou-os muito ansiosos e entusiasmados, afinal, era uma experiência inovadora
e que eles não tinham a mínima ideia de como se daria o processo todo. Portanto, prepará-los
para essa tarefa e também mobilizá-los foi conseguido através de um relato sobre “detetives e
o lixo”, e o que esse material fala sobre as pessoas que o produzem. Essa análise também é
feita pelo arqueólogo, que busca entender as populações do passado através dos vestígios
materiais por eles deixados. Depois disso, os alunos foram levados para outra sala onde foram
organizadas quatro conjuntos de mesas para que a turma pudesse ser dividida em grupos.
Cada grupo recebeu uma caixa contendo o lixo seco de uma de suas professoras.
Educação Patrimonial em Arqueologia
A proposta da oficina surgiu a partir da necessidade de trabalhar o conteúdo da
disciplina através de fontes históricas materiais, formando assim um espaço de
aperfeiçoamento do processo de ensino/aprendizagem, possibilitando uma troca de
conhecimentos entre alunos e professores e possibilitando o manuseio de objetos do
cotidiano deles, mas, que também de certa forma, estão ligados aos usos e costumes sociais, e
como estes podem contribuir no processo de identificação de uma determinada população
num período específico. De acordo Horta, Grunberg e Monteiro (2006, p. 6):

A Educação Patrimonial é um instrumento de “alfabetização cultural” que possibilita
ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o à compreensão do universo
sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está inserido. Este processo leva ao
reforço da auto-estima dos indivíduos e comunidades e à valorização da cultura brasileira,
compreendida como múltipla e plural.

Além disso, a Arqueologia é uma ciência que dialoga com outras disciplinas, como a
História, a Antropologia, a Paleontologia, entre outras. E partindo dessa premissa é que se
buscou o apoio dessa ciência para a elaboração de novas formas de ensinar a História na sala
de aula, mostrando que o arqueólogo é um detetive sim, mas que além das grandes
escavações, ele busca os resquícios da ocupação humana, portanto, cultura material, que pode
ser desde cacos de cerâmica, ossos de animais e esqueletos humanos, pontas de flechas,
antigas habitações, vestígios de fogueira, etc. e através desses achados e do próprio espaço
onde são encontrados esses fragmentos consegue fazer uma relação entre o período da
ocupação com o período atual. “A Arqueologia é a ciência que nos permite conhecer o passado
do homem, antes dos registros históricos. A palavra vem do grego Archaios, que significa
antigo, e o sufixo logia, que significa o estudo de alguma coisa. Um arqueólogo é como um
detetive: ele estuda os vestígios e pistas que indicam como vivia o homem no passado.”
(HORTA, GRUNBERG e MONTEIRO, 2006, p. 32)
Enfim, permite dar visibilidade a identidades históricas múltiplas e diversas, através
das fontes materiais, permitindo a escrita e o acesso a uma história nem sempre registrada.

Desenvolvimento da ação
O trabalho do arqueólogo vai muito além da escavação propriamente dita, antes disso,
esses detetives tem a tarefa de analisar e avaliar o próprio espaço a ser pesquisado.
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Para realizar a tarefa de analisar, interpretar e quantificar os materiais trazidos pelas
professoras, os alunos precisaram usar luvas, lupas, caderno e caneta. Afinal, nada poderia
passar despercebido: o tipo de ração para o cachorro, prazo de validade, onde foi comprado o
pacote de pão, refrigerante light, diet ou comum, enfim, eram as informações que davam
pistas sobre a quem pertencia o lixo, a rotina daquela família, se eram mais consumidores de
produtos orgânicos ou só industrializados, gosto por determinados tipos de perfume, tintura
de cabelo, produtos masculinos e femininos ou só femininos, produtos para pessoas idosas,
para crianças. Foram muitas as pistas, alguns alunos inclusive, saíram perguntando para filhos
dessas professoras que tipo de cachorro possuíam, se na casa moravam pessoas idosas, entre
outras perguntas, atitudes que deixavam claro o interesse deles pela descoberta, muito
embora eles não ganhassem prêmio por descobrir a origem do material. Na figura abaixo
podemos observar o comportamento dos alunos num determinado grupo.
FIGURA 2 – Fotografia dos alunos da turma 311F durante o primeiro encontro, 29 de maio de
2013.
Fonte: Acervo pessoal Iloir da Rosa Escoval

A História em Quadrinhos e o Arqueólogo
Falar em arqueologia ou no trabalho do arqueólogo não é suficiente para transmitir
aos alunos o verdadeiro papel de detetives desses cientistas e foi pensando nessa dificuldade
que as alunas do projeto “Memória em Movimento” organizaram uma apresentação de slides
em PPT, de forma simples, mas que fosse de suma importância na construção desse
conhecimento.
Segue abaixo uma imagem da apresentação sobre a escrita ou os códigos deixados por
povos antigos e que representam práticas e costumes daquele povo em questão.
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Arqueologia,

disponível

em:

http://www.recreio.com.br/licao-de-casa/arqueologos-os-cacadores-de-historias. Acesso em: 05

jun. 2013.

Da mesma forma, encontramos em outras imagens, mais vestígios da ocupação
humana, onde estes representam através do desenho na pedra, alguns animais e
possivelmente o risco que corriam ao se exporem a determinadas espécies. Através do
desenho percebe-se o tamanho do animal em relação ao homem, a variedade de espécies e
quais poderiam ser usadas na alimentação, até porque, como não possuíam muita tecnologia,
também eram rudes as ferramentas de caça, podendo se transformar em batalha de morte se
não houvessem cuidados mínimos, também mostra que alguns animais embora pequenos
também representavam perigo, como por exemplo, as cobras.

FIGURA

4

–

Imagem

do

slide

sobre

Arqueologia,

disponível

em:

http://www.recreio.com.br/licao-de-casa/arqueologos-os-cacadores-de-historias. Acesso em: 05

jun. 2013.
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Embora muito já tenha sido descoberto através das inúmeras pesquisas arqueológicas,
muito ainda está para ser pesquisado, avaliado, quantificado e registrado. É um trabalho longo
que requer paciência, dedicação, muito conhecimento e pesquisas constantes, pois sempre
são testadas novas tecnologias para avaliar a datação dos artefatos, a troca de informações
entre pesquisadores para análise de semelhanças e diferenças entre os sítios arqueológicos,
enfim, uma busca constante pela história dos nossos antepassados.
FIGURA

5

–

Imagem

do

slide

sobre

Arqueologia,

disponível em:
http://www.recreio.com.br/licao-de-casa/arqueologos-os-cacadores-de-historias. Acesso em: 05
jun. 2013.

A “Caixa do Arqueólogo”
E assim, para encerrar a oficina sobre a “Arqueologia do Lixo” os alunos tiveram a
oportunidade de manipular e analisar alguns dos objetos utilizados pelos arqueólogos no seu
trabalho de pesquisa e escavação, afinal, para dar conta da curiosidade e da agitação da
turma, e também incluir na experiência a menina com deficiência visual, foi proposta uma
atividade lúdica. Os alunos tiveram os olhos vendados e assim deveriam pegar um objeto da
“caixa do arqueólogo” e através do contato manual, tentar desvendar o objeto. Foi muito
divertido e todos mostraram grande interesse na brincadeira.
FIGURA 6 – Fotografia dos alunos da turma 311F durante o último encontro, 10 de junho de
2013.
Fonte: Acervo pessoal Iloir da Rosa Escoval
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Considerações finais e a História na sala de aula
A História, como disciplina tem sofrido inúmeras mudanças, seja na maneira de
ensinar, como na maneira de interpretar fatos e dados, sendo assim, Pinsky e Pinsky (2010, p.
19) afirmam que:
O grande desafio que se apresenta neste novo milênio é adequar nosso olhar às
exigências do mundo real sem sermos sugados pela onda neoliberal que parece estar
empolgando corações e mentes. É preciso, nesse momento, mostrar que é possível
desenvolver uma prática de ensino de História adequada aos novos tempos (e alunos): rica de
conteúdo, socialmente responsável e sem ingenuidade ou nostalgia.
Historiador/professor sem utopia é cronista e, sem conteúdo, nem cronista pode ser.
Portanto, cabe a nós, professores ou futuros professores, buscarmos juntos
alternativas para a construção de uma nova História na sala de aula, uma história de interesse,
que desperte no aluno o interesse pela sua história e a partir dela construir uma nova
realidade, percebendo com isso as diversas interpretações de um mesmo fato, inclusive. O
olhar crítico surge com o questionamento, com a dúvida, com a busca constante de
significados e diferentes respostas.
A oficina sobre a “Arqueologia do Lixo” possibilitou a compreensão dos usos sociais da
cultura material, além disso, as ações educativas apoiadas em trabalhos práticos
oportunizaram aprendizagens muito significativas. Com isso, o Patrimônio foi trabalhado como
sendo o resultado das práticas sociais ao longo do tempo e que dizem algo a respeito daquele
que o produz.
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A escultura do deus Mercúrio na torre do mercado: percurso e
significado de um símbolo grego no patrimônio cultural de Pelotas, RS.
Isabel Halfen da Costa Torino299
Fábio Vergara Cerqueira 300
Resumo
Este trabalho pretende abordar a trajetória patrimonial de um bem cultural da cidade de
Pelotas que esteve desaparecido por longo tempo, embora sempre presente no imaginário pelotense e
reivindicado por parte da população: a escultura em metal que representa o deus Mercúrio na mitologia
romana ou Hermes na mitologia grega. Ela esteve fixada no alto da torre do Mercado Municipal desde
aproximadamente 1914, desaparecendo entre a década de 1950 e 60 e reaparecendo há alguns anos
em uma sala da Secretaria de Cultura do município. Esta pesquisa busca, além de abordar aspectos da
presença desse personagem da antiguidade clássica em Pelotas, elucidar a trajetória de um bem
patrimonial que possui informações escassas e contraditórias, por meio de reflexão sobre as ações
sofridas por ele ao longo do tempo e do estudo das relações dos diversos atores sociais implicados nas
práticas patrimoniais ocorridas nesse processo de descontextualização de um patrimônio cultural
pelotense.
Palavras-chave: Patrimônio cultural. Escultura. Mercúrio. Mercado. Pelotas.

Introdução
Desde a antiguidade até a contemporaneidade, podemos observar a prática de
diferentes processos de representação do passado, que ocorrem em tentativas de reafirmar,
no presente, laços que consideramos caros, ou seja, com o propósito de resgatar vínculos
identitários. Uma destas práticas se traduz na reivindicação patrimonial, pela valorização de
bens culturais a partir de valores de percepção que lhe são atribuídos. O conceito de
patrimônio e os valores a ele conferidos evoluíram ao longo da história da humanidade, mas a
sua relação com a memória e a identidade sempre persistiu, tornando-se cada vez mais forte e
íntima, chegando à atualidade com uma necessidade absoluta de manutenção desses laços.
O antropólogo Llorenç Prats (2005, p. 19) afirma que essa percepção do patrimônio se
difunde progressivamente até os locais mais recônditos da sociedade capitalista ocidental,
reiterando que “o patrimônio e os processos de patrimonialização são considerados em nossa
sociedade como um bem axiomático, cuja conservação é indiscutível”.
Esse “sentido absoluto” que os bens patrimoniais possuem atualmente também é
abordado por Castriota (2009, p. 11). Para ele, o patrimônio cultural na contemporaneidade
constitui um campo em rápida expansão e mudança, ocupando um papel central na reflexão
não só sobre a cultura, mas também nas abordagens que hoje se faz do presente e do futuro
das cidades, do planejamento urbano e do próprio ambiente. O autor quando se refere a uma
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“inflação patrimonial” sugere que ela poderia ser explicada pela reação ao avanço da
globalização, que nas últimas décadas estaria padronizando o mundo com a uniformização de
valores, comportamentos e estilos de vida, ameaçando as diferenças regionais e a própria
tradição:
De fato, nunca se falou tanto em preservação do patrimônio e da memória, nunca
tantos estiveram envolvidos em atividades ligadas a ele, nunca se forjaram tantos
instrumentos para se lidar com as preexistências culturais (CASTRIOTA, 2009, p. 11).

Faz parte de um consenso, também, o pensamento que o homem contemporâneo vive
uma crise de identidade agravada pelas mudanças de valores ocorridas na passagem da
modernidade para a pós-modernidade, refletindo-se na revalorização de objetos ou antigos
valores que já foram importantes, na procura pela mode rétro e na busca exagerada por
registros, vestígios e referenciais para se localizar no presente, ou seja, para afirmação de sua
identidade cultural. Essa mesma sociedade contemporânea que tem à disposição as inovações
tecnológicas e é cotidianamente assediada pelo domínio da imagem visual e, portanto, vítima
de um processo unificador e homogeneizante, busca seus referenciais legitimadores em
suportes materiais com os quais compartilha relações importantes com o passado.
Considera-se que as relações com o passado são variadas, já que nem todos
compartilham dele as mesmas representações. Os valores que atribuímos aos bens são
relativos. Além das influências diretas das memórias e do modo como nos identificamos e nos
apegamos a elas, eles também variam de acordo com interesses pessoais, político-ideológicos
e financeiros. Nesse sentido, Candau (2009, p. 49), afirma que a patrimonialização
desempenha um papel essencial para autentificar uma narrativa coletiva de um passado.
E, em meio a esse esforço de inventariar e patrimonializar os bens culturais que
consideramos como detentores de um potencial de memória e identidade cultural, surge a
necessidade de preservar esses suportes de possíveis alterações prejudiciais e de colocar em
prática estratégias capazes de suprir essa “necessidade social” de tudo preservar.

Os bens patrimoniais de pelotas e os usos do passado
Avalia-se que a cidade de Pelotas possui um número expressivo de bens culturais,
hierarquizados e classificados como móveis e imóveis. No processo de construção da cidade, a
arquitetura pelotense se apropriou de elementos da cultura clássica, materializados nas
alegorias da nossa iconografia urbana e, ao que parece, seus habitantes continuam
respondendo afirmativamente a essa apropriação.
Na paisagem urbana de nossa cidade pode se claramente observar, nas fachadas de
alguns prédios, a presença desses elementos clássicos (colunas com capitéis dóricos, jônicos e
coríntios, arcadas), assim como um conjunto expressivo de imagens que se referem à arte e à
cultura greco-romana (estátuas, chafarizes, esculturas). Embora se observe a intenção
deliberada de reprodução dessas formas, os diálogos entre elas são variados, o que contribui
para a caracterização da arquitetura dos prédios históricos de Pelotas como eclética. Essa
apropriação contemporânea da cultura greco-romana poderia ser entendida como processos
de representações que usam o passado para legitimar o presente (CANDAU, 2011, p.161).
Essas representações fariam alusão a uma época próspera que Pelotas vivenciou e
permaneceriam como uma espécie de “legado clássico”, que serve de referencial para a
construção identitária de parte da população da cidade.
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O bem cultural abordado neste trabalho pode ser considerado, portanto, fruto deste
“legado clássico”: trata-se da escultura em metal (Figura 1) representando o deus Mercúrio na
mitologia romana ou Hermes, na mitologia grega e que, embora tenha desaparecido por longo
tempo, se manteve sempre presente no imaginário pelotense e seja até hoje reivindicado por
parte da população.
O tema desta pesquisa está delimitado na trajetória sofrida por esta escultura, desde
que foi fixada no alto da torre do Mercado Municipal de Pelotas (Figura 2), por ocasião da
reforma sofrida no prédio entre 1911 e 1914, passando pelo seu desaparecimento por motivo
desconhecido entre 1950 e 1960 e que perdurou por mais algumas décadas, até seu
reaparecimento posterior no prédio da Secretaria Municipal de Cultura de Pelotas, onde
permaneceu até há poucas semanas, descontextualizado. Depois disso, ela foi colocada em
uma sala (Figura 3), que será destinada a um “memorial”, no interior do Mercado Municipal de
Pelotas (seu antigo lugar de origem), mas em um espaço, por enquanto, fechado, “invisível”
para a população que lhe reivindica.
FIGURA 1- Fotografia escultura representando o deus Mercúrio, na SECULT
Fonte: Isabel Torino

FIGURA 2- Cartão Postal Mercado Municipal de Pelotas (aproximadamente 1930).
Fonte: Acervo Nelson Nobre
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FIGURA 3- Fotografia Escultura do deus Mercúrio na sala do Memorial do Mercado
Fonte: Isabel Torino
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Além de não possuir documentação e ter passado por um grande vácuo de
informações no período do seu desaparecimento, a história desse bem cultural é cercada de
fontes escassas e contraditórias. A escultura de metal passou, também, por algumas
intervenções e tentativas de restauro com material e técnicas desconhecidos.
Este Mercúrio, réplica da obra do escultor Giambologna (1529-1608), que está no
Museu Nacional de Bargello, em Florença, na Itália, é representado de acordo com a
iconografia tradicional (PANOFSKI, 1991), com chapéu alado (petasus alatus) e sandálias
também aladas (endromides), segurando no braço esquerdo um caduceu (kerykeion). Figura
ou personagem complexa (DAREMBERG e SAGLIO, 1900), com muitos atributos e funções,
Hermes ou Mercúrio, além de relacionado às atividades mercantis, é também considerado
como o mensageiro dos deuses, o protetor dos viajantes, o deus dos sonhos e do sono (CarrGomm, 2004) e com importantes funções relativas às atividades culturais, como a música e a
educação.
Interessam, portanto, nesta pesquisa, os aspectos relativos à presença desse
personagem da antiguidade clássica em Pelotas, a sua trajetória patrimonial e o estudo das
relações dos diversos atores sociais implicados nas práticas patrimoniais ocorridas nesse
processo de descontextualização de um patrimônio cultural pelotense. Neste texto
abordaremos com mais atenção o segundo e terceiro aspectos, sua trajetória patrimonial e
atores sociais envolvidos.

As reivindicações patrimoniais:
As formas de engajamento na atividade memorial contemporânea, aplicadas
às práticas patrimoniais, são tema de uma interessante discussão de Jean-Louis Tornatore
(2007). O autor trata dessa atividade memorial e suas práticas no sentido de ajustamento
coletivo ao passado; das apropriações (e reapropriações) patrimoniais do monumento (e sua
multiplicação) que acabam sustentando uma rede de instrumentalização política, econômica,
ideológica e envolvendo, nesse processo, uma diversidade de atores.
Abordando os jogos sociais da memória e identidade, resultantes do modo
como nos “ancoramos” ao passado e as formas de engajamento na atividade patrimonial,
Tornatore (2007, p. 14) diz que é preciso questionar as formas de mobilidade e de apego dos
diferentes atores sociais a seu patrimônio: “o que eles fazem e por quem eles agem? Quem faz
eles fazerem, e o quê?”
Tornatore301 considera que nas práticas patrimoniais o processo de atribuição do valor
ao patrimônio pode ser comparado a uma “caixa-preta”, que precisa ser aberta para se
entender as reais mobilizações e atores implicados. Assim como o autor, questiona-se
também, no caso do Mercúrio, em Pelotas, qual a conexão entre as vozes reivindicadoras do
patrimônio e a palavra patrimonial do Estado nessa “rede de relações”: como a trajetória
desse bem cultural foi traçada; a mobilização (ou desmobilização) e apegos (ou desapegos) a
esse monumento e como esta perda será tratada de agora em diante.
Sugerindo que o patrimônio depende diretamente dessas mobilizações, Tornatore
afirma que “o gesto que conduz o patrimônio não é a conservação, mas a salvaguarda”,
alertando para o fato de que “o objeto de perda não está atrás de nós: ele está na nossa
frente”.

301

Durante palestra do antropólogo em mini curso realizado pelo Programa de Pós-graduação em
Memória Social e Patrimônio Cultural nos dias 31/10 a 02/11/2013.
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As tentativas de recuperação da escultura:
Se nas diferentes formas de perceber os monumentos históricos, o desejo de
preservação é motivado pelo reconhecimento de um valor cultural, simbólico, ou de memória,
é essa atribuição, ao mesmo tempo em que os torna merecedores de serem preservados para
gerações futuras, que deveria guiar as ações preservacionistas. Kühl (2006, p.18) afirma que
na concepção contemporânea alargada sobre os bens culturais, a tutela não mais se restringe
apenas às "grandes obras de arte", como ocorria no passado, mas se volta também às obras
"modestas", que com o tempo assumiram significação cultural enfatizando o uso da expressão
monumento histórico no seu sentido etimológico, como interpretado por Riegl, ou seja: “como
instrumentos da memória coletiva e como obras de valor histórico que, mesmo não sendo
‘obras de arte’, são sempre obras que possuem uma configuração, uma conformação”.
A noção de patrimônio histórico e cultural tem se modificado desde a reflexão
iniciada por Alois Riegl302 no início do século XX sobre os valores do patrimônio, embora ainda
hoje o “Culto Moderno aos Monumentos” seja considerado por vários autores como atual e
insuperado. Essa obra, que contribuiu por meio de suas reflexões, com os primeiros passos
para a trajetória da preservação do patrimônio cultural (CASTRIOTA, 2009, p.62), foi de
fundamental importância para as práticas relativas à tutela e conservação dos monumentos
históricos e documentos da legislação patrimonial internacional, entre eles a Carta de Atenas,
de 1931 e a Carta de Veneza, de 1964.
As cartas patrimoniais – documentos normativos de proteção do patrimônio
cultural, de caráter internacional– não possuem função legislativa, mas fornecem
embasamento para que os órgãos nacionais competentes possam legislar, sendo referência
mundial na adoção de medidas de salvaguarda patrimonial. Elas “não são receituário de
simples aplicação” segundo Kühl (2010, p.287). A autora adverte que, para se elaborar uma
“leitura fundamentada do documento, suas formulações devem ser entendidas em relação aos
postulados teóricos da época em que foi produzida e aos desdobramentos do campo”. Logo, a
questão da conservação de monumentos históricos deve levar em conta o contexto e os
instrumentos de sua época. No entanto, essa reinterpretação e a possibilidade de, no futuro,
as posturas serem diversas não nos isentam da responsabilidade pela salvaguarda dos bens
culturais, nem da necessidade de agirmos em relação ao legado de outras épocas.
Mesmo considerando a expansão crescente das reivindicações e práticas patrimoniais
e a multiplicação de documentos voltados à proteção do patrimônio cultural a partir do século
XX, observa-se, ainda, um descompasso entre essas demandas e as ações efetivas de proteção
patrimonial. As práticas institucionais e políticas de salvaguarda patrimonial não acompanham
essa expansão experimentada pelo caráter inquestionável do patrimônio na
contemporaneidade.
O Mercúrio pelotense sofreu intervenções de restauro, em número
desconhecido, assim como o são, também, as técnicas e os materiais utilizados para os
procedimentos. A primeira delas, que se tem notícia, ocorreu em 1996 realizada pelo artista
plástico César Brito; a segunda, em 2006, feita pela restauradora Alice Prati, em Porto Alegre.
Nenhuma das intervenções faz parte da história do Mercúrio pelotense; isto é, não foram
302

A obra “O culto moderno dos monumentos” foi escrita em 1903 pelo historiador da arte vienense Alois
Riegl, como parte dos trabalhos de reorganização da legislação de conservação dos monumentos austríacos de que
fora encarregado, na qual estabelece princípios para a preservação histórica com base nos “valores” dos
monumentos (valor de antiguidade, valor histórico, valor de rememoração intencional, valor de uso, valor de arte
relativo e valor de novidade).
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acompanhadas de registro e documentação, conforme preconiza o artigo 16º da Carta de
Veneza: “Os trabalhos de conservação devem ser sempre acompanhados de um registro
preciso, sob a forma de documentos analíticos ou críticos, ilustrados com desenhos ou
fotografias. Todas as fases de desobstrução, consolidação, recuperação e integração, bem
como os elementos técnicos e formais identificados ao longo do trabalho deverão ser ali
consignados. Essa documentação será depositada nos arquivos de um órgão público e posta à
disposição de pesquisadores; recomenda-se publicação”.
O que pensar e dizer sobre essas intervenções? Já que não há registros, pode-se
apenas conjecturar que houve negligência: ou da parte dos profissionais que intervieram nesse
bem cultural e que não teriam entregado os registros dessas intervenções, ou da parte dos
órgãos responsáveis pela sua tutela, que teriam falhado ao não exigir essa documentação ou
mesmo ao não ter tido a competência para guardá-la.
A Carta de Veneza de 1964, que foca a conservação e restauração e estabelece
parâmetros legais para a preservação dos monumentos, destaca o caráter interdisciplinar
dessas ciências ao estabelecer, no seu artigo 2º, que “a conservação e a restauração dos
monumentos constituem uma disciplina que reclama a colaboração de todas as ciências e
técnicas que possam contribuir para o estudo e a salvaguarda do patrimônio monumental”.
Segundo o artigo 9º, a restauração é um tipo de operação altamente especializado, que deve
ter caráter excepcional e fundamentado ética e cientificamente. Conforme Kühl (2010, p.296),
“a restauração possui referenciais teórico‑metodológicos e instrumentos técnico‑operacionais
que lhe são próprios”. No entanto, referindo-se às especificidades que são reconhecidas para
casos específicos (em vista da conformação da obra, de seus materiais e de suas vicissitudes ao
longo do tempo), ela pondera que:
A intervenção deve seguir princípios fundamentais (e não, regras) que norteiam o
campo da restauração como um todo, derivados das razões por que se preserva, e que devem
embasar o código de conduta dos profissionais envolvidos na área. O intuito é afastar o
restauro de um empirismo pedestre e vincula‑lo ao pensamento crítico e científico do
momento em que é feita a intervenção (KUHL, 2010, p.296).

Já dois artigos da Carta de Veneza de 1964 referem-se à descontextualização dos
monumentos. O artigo 7º estabelece que “o monumento é inseparável da história de que é
testemunho e do meio em que se situa. Por isso, o deslocamento de todo o monumento ou de
parte dele não pode ser tolerado, exceto quando a salvaguarda do monumento o exigir ou
quando o justificarem razões de grande interesse nacional ou internacional”. E o artigo 8º
determina que “os elementos de escultura, pintura ou decoração que são parte integrante do
monumento não lhes podem ser retirados a não ser que essa medida seja a única capaz de
assegurar sua conservação”.
A escultura do deus Mercúrio foi inicialmente fixada no alto da torre do mercado
municipal justamente pela alusão ao comércio que a alegoria representa e que o local
incorpora. Portanto, ela só adquire sentido nesse contexto. Fora deste lugar, o Mercúrio
sofreu um processo de descontextualização que pode ser pensado a partir de uma inércia
institucional e de um desinteresse social pela falta de uma maior cobrança, por parte da
população, de atitudes de proteção a esse patrimônio. As posturas institucionais (ou a falta
delas) adotadas ao longo do tempo em relação à tutela do Mercúrio se traduziram, então, em
falhas da gestão patrimonial.
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Considerações finais: O Mercúrio volta ao mercado. Mas aonde?
Tratando-se de uma pesquisa em fase inicial, muitos dos seus objetivos ainda não
foram cumpridos. No entanto, o estudo e a observação da trajetória sofrida pela escultura do
deus Mercúrio, já permitem conduzir a algumas reflexões sobre o seu percurso patrimonial,
como o seu desaparecimento, as intervenções de restauro sofridas e os procedimentos e
tentativas de proteção de órgãos que deveriam ter sido responsáveis pela sua preservação e
pelo seu retorno à comunidade pelotense.
Ao mesmo tempo, se questiona por que, depois de tanto tempo descontextualizado
em uma sala da Secretaria Municipal de Cultura, foi escolhida justamente a “Semana do
Patrimônio” para a transferência da escultura para o Memorial do Mercado? Sobre essa
operação não foi veiculada qualquer informação, sendo que somente quem compareceu às
solenidades de comemoração desta data pode visualizar o Mercúrio no seu novo local.
Pergunta-se, também, que medidas de proteção foram tomadas e de que maneira esse bem
cultural foi transportado, já que apresenta novas escoriações no braço esquerdo? E, ainda,
qual a relação pensada pelos órgãos de preservação cultural no compromisso em informar a
quem exerce a reinvindicação patrimonial, ou seja, à população?
Consideramos que esta mudança da escultura para o Memorial do Mercado não foi
significativa em termos de resposta aos anseios da população, já que não devolve o Mercúrio
em sua plenitude à comunidade pelotense; ele continua em uma sala fechada, agora um
pouco mais próxima do seu local original, mas ainda longe dos olhares da população.
Estas reflexões não têm o intuito de pura crítica, mas a pretensão de contribuir, por
meio da percepção e entendimento desses problemas ocorridos, para medidas efetivas de uso
dos instrumentos de proteção legal na tutela e salvaguarda dos bens culturais. Estima-se,
ainda, que esta reflexão estimule uma nova concepção de políticas responsáveis de
preservação patrimonial dos bens móveis em nossa cidade.
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Resumo
O presente artigo apresenta as atividades que vêm sendo desenvolvidas em um Projeto de
Cultura, realizadas no âmbito do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Fronteira
Sul. O referido projeto objetiva reconhecer artefatos da arquitetura modernista de Erechim/RS, bem
como a lógica da construção do espaço urbano, intentando recuperar a memória urbana através destes
edifícios, especificamente construídos nas décadas de 50, 60 e 70. Através de discussões com artistas
locais, professores do curso e discentes surgiu a demanda pelo registro dessas edificações residenciais
modernas, sua localização e seus autores, de modo que essas informações perpetuem no meio
acadêmico e entre a população em geral. Ao longo de 2013 as atividades demonstram a premência do
reconhecimento deste patrimônio material para a compreensão da conjuntura presente à luz de sua
trajetória temporal.
Palavras-chave: Arquitetura Modernista. Roteiro. Patrimônio Material. Residência. Erechim.

Introdução
Reconhecer artefatos arquitetônicos bem como as paisagens urbanas nas quais estão
inseridos é fundamental para a reconstituição da trajetória socioeconômica, cultural e política
de uma cidade. A história transcrita pelas edificações e sua lógica de localização pode narrar
como, através do tempo, os diversos atores urbanos (cidadãos, administração pública,
mercado imobiliário, entre outros) idealizaram seu espaço de habitação e concretizaram
espacialmente essa idealização. Destarte, buscar a localização desses artefatos e os variados
modos de conceber e construir o espaço habitável, bem como identificar e elencar quais
dentre estes têm sido preconizados como passíveis de serem conservados e quais têm tido seu
valor social e histórico diminuído face às pressões de mercado – contribuiria para o desvelar de
parte da história ainda pouco iluminada no caso da cidade de Erechim-RS: a arquitetura
moderna residencial, e também para valorizar e proteger esses exemplares que compõem a
paisagem urbana local.
Se já se percebem velozes e profundas as transformações da paisagem da cidade –
mediante pressão de mercado e desconhecimento histórico – expressos no abandono e
destruição das arquiteturas da madeira, ecléticas e Art Déco (de forte presença na região),
ainda mais suscetível a esse processo se mostra a arquitetura moderna residencial, vítima de
frequente e recorrente destruição nas últimas décadas.
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Isto posto, através de olhar voltado à arquitetura modernista de Erechim/RS, bem
como à lógica de construção do espaço urbano, intenta-se recuperar a memória de artefatos
arquitetônicos edificados em momento da história da arquitetura na cidade que ainda carece
de respaldo para seu reconhecimento como patrimônio, embora tenha tido na região
florescimento profícuo e paralelo à construção e ao desenvolvimento de ideais modernistas
em âmbito nacional e internacional.
Se a arquitetura de madeira, a arquitetura eclética e o Art Déco, ainda que cedendo às
pressões do mercado e com testemunhos edificados sendo demolidos, conseguem manter-se
como elementos presentes na paisagem, as edificações consideradas modernistas não atingem
o mesmo grau de reconhecimento pela população e, no que tange às residenciais, a
possibilidade de desaparecimento é bastante evidente.
Por meio de discussões com artistas locais, com professores do Curso de Arquitetura e
Urbanismo e com os discentes, surgiu a demanda pelo registro sistemático dessas edificações
residenciais modernas, sua localização e seus autores (arquitetos, engenheiros e/ou
construtores), de modo que essas informações se perpetuem no meio acadêmico e entre a
população em geral, contribuindo para sua conservação e valorização. Obviamente, somente o
catálogo dessas edificações não basta caso não haja uma sensibilização e um reconhecimento
pela população local e um possível diálogo com outros recortes urbanos que apresentem a
mesma linguagem ou a mesma preocupação com esse momento da arquitetura nacional. Isso
posto, algumas atividades foram previstas, no que concerne um Projeto de Cultura,
institucionalizado na Universidade Federal da Fronteira Sul para o fomento de visualização
dessa arquitetura como importante para a narração de um capítulo da história da arquitetura
do Brasil. Este projeto conta com quatro professores, dois alunos bolsistas e dois alunos
voluntários do curso de Arquitetura e Urbanismo, e, como dito, é parte de projeto de cultura
institucionalizado – de mesmo título - na Universidade Federal da Fronteira Sul em parceria
com o Arquivo Histórico de Erechim/RS em 2013. Este projeto de cultura ampara-se em um
projeto de pesquisa que fora iniciado ainda em 2012 por um dos bolsistas, visando criar um
inventário de aproximadamente 30 residências do município de Erechim que possuem traços
do modernismo em sua composição formal e funcional. Tal pesquisa fora institucionalizada em
2013 pela universidade e essas residências vêm sendo catalogadas e seus devidos projetos
estão sendo digitalizados para a formação de um acervo que possa servir de referência para
futuros trabalhos acerca da arquitetura modernista no município. Sendo assim, o material
produzido pela pesquisa será publicizado, ainda que parcialmente, através de um roteiro que
virá a ser lançado pelo projeto de cultura.
FIGURA 1 – Mapa de contextualização do município de Erechim/RS.
Fonte: Arquivo do projeto.
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Metologia e resultados
Conforme ressaltado no final do item anterior, o projeto iniciou suas atividades em
paralelo ao Projeto de Pesquisa “Arquitetura Residencial Modernista em Erechim/RS: um
inventário”, que busca inventariar as residências modernistas em Erechim. Têm sido utilizadas
como técnicas de pesquisa iconográfica que abrange documentação histórica e levantamento
de acervo fotográfico das casas nos arquivos da Prefeitura e Arquivo Histórico Municipal, bem
como levantamentos de campo para identificação, reconhecimento e classificação das
edificações de modo a compor um roteiro, levantamento fotográfico atualizado.
Neste projeto algumas atividades foram previstas com intento de fomentar a
visualização dessa arquitetura como importante para a narrativa da história da arquitetura no
Brasil.
A primeira atividade desenvolvida pelo grupo foi uma mostra de maquetes de
residências classificadas como modernistas em âmbito internacional, para que assim
sensibilizasse a comunidade acadêmica e externa para a arquitetura desenvolvida no Brasil,
que demonstra tanta ou mais qualidade projetual que os exemplares apresentados que, cada
um em seu tempo, foram desenvolvidos em outros contextos. A mostra de maquetes foi
realizada em parceria com a disciplina de “História da Arquitetura e Urbanismo Moderno”
(semestre 2013/1, turma 2012) da faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Federal da Fronteira Sul, ministrada pela professora, e também colaborada deste projeto,
Josicler Alberton. A exposição apresentou oito casas ícones do Movimento Modernista
Internacional que influenciaram — e ainda hoje influenciam — o contexto arquitetônico
devido aos novos paradigmas que cada projeto trouxe. Os estudantes apresentaram, junto
com as maquetes de cada residência, um caderno descrevendo informações pertinentes ao
arquiteto e projeto em questão. Para tal, foram escolhidas os seguintes arquitetos e
residências: Frank Lloyd Wright, Robie House; Gerrit Rietveld, Schröder House; Mies Van der
Rohe, Villa Tugendhat; Richard Netura, Kaufmann Desert House; Le Corbusier, Curutchet
House; Alvar Aalto, Muuratsalo Experimental House; Pierre Koenig, Stahl House; Luis Barragán,
Gilardi House. Em paralelo, a exposição também trouxe um banner com um comparativo
cronológico entre as arquiteturas modernistas internacionais e brasileira, exibindo a Casa da
Rua Santa Cruz, de Gregori Warchavchik, o Edifício Gustavo Capanema, o Clube do Comércio
de Erechim (primeira obra modernista da cidade), a Casa das Canoas e o Plano Piloto de
Brasília. Esta exposição ocorreu no hall da Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus
Erechim, e ficou aberta à visitação suscitando questionamentos e mesmo interesse em
aprofundamento por parte de leigos em arquitetura acerca do porquê de tais residências
serem emblemáticas e qual o paralelo entre elas e suas influências na arquitetura brasileira,
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notadamente em alguns exemplares observados em Erechim, cumprindo o objetivo primeiro
dessa mostra: a sensibilização do olhar para a arquitetura produzida sob o viés modernista.
FIGURA 2 – Exposição de maquetes realizadas no hall da UFFS.
Fonte: Setor de comunicação da UFFS

A segunda ação do projeto será uma discussão com artistas e arquitetos do município
de Erechim e região que desenvolveram, em algum ponto de sua trajetória, obras ou reflexões
cuja temática do patrimônio local tenha sido abordada. O debate acontecerá no dia 12 de
novembro de 2013 em paralelo à XVI Feira do Livro do município, dentro da XIV Frinape, um
dos maiores eventos multiculturais da região de Erechim. Tal mesa redonda é fundamental
para o resgate de muitas reflexões de artistas e arquitetos locais que ao longo de sua trajetória
buscaram demonstrar a importância do patrimônio material local. Desta maneira, através
dessa ação, busca-se somar esforços no sentido da construção de um repertório que reúna
materiais existentes, previamente produzidos, com novas pesquisas que têm sido
desenvolvidas, ampliando as discussões e possibilitando parcerias para futuros trabalhos.
Intenta-se, desta maneira, extrapolar os muros da academia e dialogar diretamente com
agentes que demonstram interesse na temática e que possam contribuir. Também no mesmo
local da mesa redonda e apresentação do roteiro, serão expostas obras selecionadas dos
artistas locais que abordem na sua concepção o tema do patrimônio local.
Em paralelo à essa mesa redonda, será realizada a terceira atividade proposta pelo
projeto: um roteiro das residências modernistas de Erechim. Conforme dito anteriormente, as
residências escolhidas possuem na sua concepção projetual algumas características tidas como
modernistas e que apresentem elementos para o reconhecimento de preceitos da arquitetura
moderna. Este roteiro será o resultado final do trabalho desenvolvido durante todo o Projeto
de Cultura, desde a sensibilização da comunidade acadêmica por meio da exposição de
maquetes das residências ícones do modernismo e a discussão entre os artistas do município
de Erechim durante um evento de grande porte para a sensibilização das comunidades
acadêmica e externa.
FIGURA 3 – Banners da exposição de maquetes e de divulgação do roteiro.
Fonte: Arquivo do projeto.
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O objetivo principal desse roteiro não é o de abranger todos os exemplares
modernistas do município, mas sim buscar sistematizar possibilidades de conhecimento dessa
arquitetura que narra tanto a trajetória de consolidação da cidade quanto da distribuição
espacial de seus diversos agentes. Para tal, é importante relembrar que foi realizada uma
operação em parceria com o Projeto de Pesquisa “Arquitetura Residencial Modernista em
Erechim/RS: um inventário”, pois o grupo de pesquisa já havia feito um levantamento prévio
dos exemplares de interesse. A partir disso, foi realizado um mapeamento de todos estes
exemplares, analisando sua importância para o município e, principalmente, a relevância
destes estarem presentes em um roteiro que objetiva expor edificações que possuem em sua
concepção preceitos da arquitetura modernista.

FIGURA 4 – Residência com traços modernistas.
Fonte: Arquivo do projeto.

543

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

FIGURA 5 – Residência com traços modernistas.
Fonte: Arquivo do projeto.
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FIGURA 6 – Residência com traços modernistas.
Fonte: Arquivo do projeto.

FIGURA 7 – Residência com traços modernistas.
Fonte: Arquivo do projeto.

Para que tais exemplares da arquitetura modernista erechinense possam figurar em
um roteiro publicado, foi elaborado um documento explanando o projeto e seus objetivos
junto com os nomes dos integrantes, que já fora assinado pelo coordenador do projeto e será
entregue aos atuais proprietários dessas residências para que, depois de seu consentimento e
assinatura, o roteiro possa ser divulgado em eventos que não somente acadêmicos e
científicos.
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Considerações
As conclusões até o presente são sumárias no que tange os produtos previstos no
projeto, haja vista ainda estar em desenvolvimento. Pretende-se, todavia, ampliar as
discussões para além do meio acadêmico, utilizando o roteiro como fonte de sensibilização e,
ao mesmo tempo, material de consulta e estímulo a uma nova postura face à história narrada
pela arquitetura moderna que têm sido cotidianamente banalizada e apagada da memória
urbana local.
Cabe ressaltar que nas reuniões prévias para a sistematização junto ao Movimento dos
Artistas Plásticos de Erechim (MAPE) as discussões acerca do patrimônio têm resultado em
profícuo elo de ligação entre academia e comunidade externa, bem como nas possíveis
relações que têm sido efetivadas para trabalhos futuros que começam a ser delineados.
O projeto de cultura acima apresentado mostra-se não como um produto acabado em
si mesmo, mas como abertura para a reflexão e soma esforços junto a outros projetos e
programas, tanto de extensão quanto de pesquisa, que têm sido desenvolvidos junto ao curso
de arquitetura e urbanismo em parceria com os cursos de ciências sociais, história e geografia,
ampliando os métodos e técnicas utilizados, as referências para a construção e interpretação
dos conceitos e olhar dos acadêmicos envolvidos.
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A obra da atriz Carmen Silva para radioteatro: inventário, preservação
e acessibilidade.
Luzia Costa Rodeghiero303
Acevesmoreno Flores Piegaz304

Resumo
O texto resulta do projeto “Resgate e acesso à obra teatral da atriz Carmen Silva”, que se
realiza em Porto Alegre e foi contemplado para receber o financiamento do Fumproarte, da Secretaria
Municipal da Cultura. Em desenvolvimento entre 2011 e com finalização em 2013, o projeto objetiva
sistematizar e difundir o acervo de peças escritas pela atriz, nascida Maria Amália Feijó, em 1916, em
Pelotas. Falecida em 2008, aos 92 anos, em Porto Alegre, Carmen deixou seu numeroso conjunto de
peças que foram veiculadas pela Rádio Record, de São Paulo, na década de 1950, ao final da Era do
Rádio no Brasil. Com a realização do projeto, coordenado por Luzia Rodeghiero, neta da atriz, procura-se
contribuir para o estudo e a pesquisa e preservar a grande produção intelectual de Carmen que, além
do rádio, atuou no teatro, no cinema e na televisão, projetou-se nacional e internacionalmente, durante
uma longeva e premiada carreira de 68 anos, sendo uma referência cultural em nosso país.
Palavras-chave: atriz Carmen Silva; radioteatro no Brasil; memória e patrimônio da dramaturgia
brasileira; Rádio Record de São Paulo; preservação e informatização de acervos teatrais.

Introdução
No Brasil, são raros os acervos de peças ou programas de radioteatro ainda
preservados na forma de antigos originais escritos ou em gravações de áudio. Hoje, essa arte
somente é lembrada pelos ouvintes, já muito idosos, ou por alguns poucos pesquisadores
interessados no tema. O projeto “Resgate e acesso à obra teatral da atriz Carmen Silva” foi
aprovado, através do Concurso 01/2010, para receber o financiamento do Fumproarte (Fundo
Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural de Porto Alegre)305 da Secretaria Municipal
da Cultura de Porto Alegre. Seu objetivo é preservar, organizar e difundir o acervo de peças
escritas pela atriz gaúcha (Figura 1) e, como um desdobramento, poderá vir a contribuir para o
estudo e a pesquisa nas áreas de artes cênicas e comunicação, atendendo inteiramente ao
desejo que Carmen manifestou em vida e plena lucidez.
Sobre o acervo, antes deste projeto, houve a publicação de um livro (SILVA, 2002),
reunindo algumas das peças escolhidas dentre sua produção, que se compõe de vários
programas veiculados na primeira metade da década de 1950. Voltados para todos os
públicos, a partir da Rádio Record, na capital paulista, os programas ganhavam em audiência e,
junto a outros de seu tempo, foram os derradeiros do rádio. A época antecedia a chegada da
televisão no país, que não absorveu muitos dos atores do rádio, com boa voz e dicção, mas
que, pela aparência física considerada inadequada à estética do então novo meio, acabaram
por perder mercado.
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O Fumproarte foi implantado em 1994 e é um dos mais democráticos e bem-sucedidos programas de
fomento público direto à cultura, sendo modelar para a gestão e produção cultural do país (SANTI, 2010, p. 8). O
Fundo financia até 80% do valor do projeto e o restante é de responsabilidade do proponente.
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FIGURA 1 – Carmen Silva no Rio de Janeiro, à época do lançamento na cidade, entre
2003-4, de seu livro “Comédias do Coração e outras peças para rádio e TV”.
Fonte: Acervo de Carmen Silva.

No âmbito acadêmico, uma iniciativa específica e ainda recente lançou o olhar sobre
os heterogêneos acervos do universo teatral brasileiro, com a promoção, em agosto de 2012,
do “I Seminário de Preservação de Acervos Teatrais”, pelo Laboratório de Informação e
Memória do Departamento de Artes Cênicas, da Escola de Comunicações e Artes da USP, no
qual foi apresentada a primeira comunicação (RODEGHIERO e PIEGAZ, no prelo) sobre o
projeto em andamento. De acordo com os participantes do evento, verificou-se que há ações
esparsas de preservação de acervos de cenografia, como figurinos e projetos cênicos, e
documentais, que incluem acervos e arquivos de textos e imagens fixas e móveis, com a
predominância de trabalhos da Região Sudeste, especialmente da cidade de São Paulo e, na
maior parte, vinculados às universidades. Entre os pontos levantados nos debates, está a
necessidade de introduzir nos currículos dos cursos de artes cênicas disciplinas voltadas à
memória e ao patrimônio, de modo que a efêmera representação teatral possa vir a ter sua
obra e documentação preservadas, na medida do possível. Igualmente, foi abordada a
complexa questão que envolve a conservação, a digitalização e a disponibilização dos dados à
pesquisa.
Destacando ações de porte, entre outras, e que são viáveis em instituições da esfera
federal, citamos: o Centro de Programas Integrados da Funarte, no Rio de Janeiro, que vem
constituindo um significativo conjunto de acervos de artistas brasileiros e oferecendo a
pesquisa em meio virtual, com o Projeto Brasil Memória das Artes; e o Museu Lasar Segall, em
São Paulo, através de sua Biblioteca Digital das Artes do Espetáculo, que dispõe de raridades
impressas, fotografias e outros itens sobre teatro e cinema. Representantes de ambas as
instituições integraram a programação do Seminário.
E geograficamente distante do eixo Rio-São Paulo, mas que trata de uma obra
produzida na capital paulista, encontra-se este trabalho.
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A versatilidade de uma atriz
O início da carreira de Carmen Silva ocorreu ainda em Pelotas, em 1939, no Corpo
Cênico da Rádio Cultura, após exercer outras profissões. No mesmo ano, aproveitando a
passagem da Companhia de Iracema de Alencar pela cidade, integrou-se ao grupo. Nos
primeiros anos da década de 1940, trabalhou na Companhia de Ribeiro Cancella, ator e diretor
português radicado no Rio Grande do Sul, que construiu o Teatro de Emergência em conjunto
com Álvaro de Souza (COSTA, 2004, p. 59). O nome da casa de espetáculos se devia ao fato de
ser construída em madeira e coberta por lona. Situava-se próximo à Avenida Azenha, em Porto
Alegre, e atraía grande público com seu teatro de repertório, não somente na capital, mas
também, quando realizava excursões pelo interior do Estado e por cidades do Uruguai.
Com o fim da Companhia de Ribeiro Cancella, onde atuou durante cinco anos, Carmen
seguiu em outra Companhia teatral, que era paulista e do italiano Totó (COSTA, op. cit., p. 60).
Apresentaram-se em Curitiba e outras cidades do Paraná, por pouco tempo. O Sul era
pequeno para seu potencial. Na verdade, não havia na região um mercado consolidado que lhe
permitisse atuar e viver de sua arte. O sonho de morar em São Paulo, acalentado desde a
infância em Pelotas, tornou-se realidade em 1946, quando foi rapidamente contratada pela
Rádio Tupi, na qual trabalhou como radioatriz nas novelas. Em 1948, iniciou o período de dez
anos em que trabalharia na Rádio Record306, como redatora e radioatriz. Na década de 1950,
também atuou nas Companhias de Dulcina de Moraes e de Maria Della Costa, e nessa, se
apresentou por alguns meses em cidades de Portugal.
Na TV Tupi, a primeira do país, Carmen Silva participou dos Teleteatros, que eram os
primeiros seriados, exibidos ao vivo, numa época ainda sem videotape. Com o início da
exibição de filmes estrangeiros na televisão, realizou dublagens de várias produções (COSTA,
op. cit., p. 95), que se oportunizavam como trabalhos entre os espetáculos em cartaz no
teatro. Esteve no elenco de mais de vinte novelas e minisséries, nas emissoras: Record, Tupi,
TV Excelsior, SBT, Manchete, Bandeirantes e Rede Globo. Nessa, em 2003, obteve grande
repercussão por sua personagem, Flora, na novela “Mulheres Apaixonadas”, de Manoel Carlos,
que destacava a situação do idoso. Em meio à televisão, seguia trabalhando no teatro, entre
Rio e São Paulo, e também no cinema, onde atuou em mais de duas dezenas de filmes de
longas e curtas-metragens. Sua participação no filme gaúcho Valsa para Bruno Stein, longametragem do diretor Paulo Nascimento, foi seu último trabalho, em 2007, aos 91 anos.
Sempre ativa, mesmo residindo em Porto Alegre desde 1979, trabalhava em produções locais
e viajava constantemente para participar de outras, no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Entre 1962 e 1963, fez parte de montagens no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) 307,
fundado pelo empresário italiano Franco Zampari, em 1948, e que foi “símbolo do teatro
paulista na virada da década de 1940 e referência obrigatória nos anos de 1950, ou nas várias
companhias que surgiram no período”, segundo a pesquisadora Heloisa Pontes (2008, p. 7). No
TBC, foi dirigida pelos brasileiros Flávio Rangel e Antunes Filho, e pelo belga Maurice Vaneau,
todos profissionais de referência no circuito das artes cênicas.

306

Fundada em 1931, e considerada “A Voz de São Paulo” e, também, “A Maior”. Conforme Silvana
Scarparo (1994, p. 10), a Rádio “fazia muito alarde quanto a este importante aspecto: capacidade de atingir o
ouvinte nos lugares mais distantes”.
307
Segundo o verbete “Teatro Brasileiro de Comédia”, da Enciclopédia Itaú Cultural/Teatro: “O TBC é o
empreendimento que transforma o rumo da cena nacional. A partir da experiência desta companhia, cujas
atividades se estendem por 16 anos, consolida-se o advento da encenação moderna no país; a profissionalização
dos atores; a simbiose entre divertimento e cultura, sem que se perca de vista o fator da produtividade aferido pelo
faturamento da bilheteria; o treinamento e a formação do ator no sentido da subordinação ao conceito do
espetáculo, ou seja, aos parâmetros da encenação (a visão do diretor); tem também o projeto da casa de
espetáculos agregando uma oficina de produção teatral (ateliê, guarda-roupa, marcenaria, arquivo)”.
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Sua intensa carreira de 68 anos foi digna de prêmios no teatro, no cinema e na
televisão, sendo um dos mais relevantes, o Prêmio Molière308, de 1973. Entre outros,
conquistou, ainda, o Prêmio “Coruja de Ouro” (Embrafilme, 1976), de Melhor atriz pelo filme
Guerra Conjugal; o Candango de Brasília (XII Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, 1979), de
Melhor atriz, pelo filme Contos Eróticos; Destaque em Artes Cênicas (1988), uma homenagem
com placa no Teatro Sete de Abril, em Pelotas; a Medalha Mérito Farroupilha (2001), como
reconhecimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul pelos relevantes serviços às
artes riograndense e brasileira; e a Medalha Tiradentes (2003), outorgada pela Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro.
No texto de apresentação da biografia da atriz, que foi escrita por Marilaine Castro da
Costa, o autor de novelas e também diretor de peças teatrais, Vicente Sesso, faz uma crítica
pontual sobre a banalização contemporânea da expressão “atriz” e define, com precisão,
aquela que também foi, durante décadas, uma grande amiga sua:
Quando uso o termo “atriz” é para designar as poucas e privilegiadas mulheres que
conseguem, com a força de sua interpretação, com sensibilidade, com o seu carisma fazer com
que o público sofra, ria e chore com sua personagem. A atriz é aquela que dá vida verdadeira
àqueles textos que representa. E Carmen, indiscutivelmente, é uma dessas figuras
privilegiadas, das pouquíssimas que existem no cenário mundial, tanto no rádio, como na
televisão ou no cinema. Ela navega de um personagem cômico a um personagem dramático,
vai de Arthur Miller a Sófocles, a qualquer autor, com a mesma facilidade. Navega pelo mar da
interpretação, sem conhecer dificuldades ou parâmetros que a detenham na sua força
interpretativa. Mas isso não vem ao caso. Ela tem uma história de construção de ser humano e
de atriz das mais completas que existe. (...) É difícil falar de uma pessoa que tem o carinho do
público e o respeito de toda a classe artística. Como disse Shakespeare, o resto é silêncio. E o
que nos sobra é a imensa honra de ter no Brasil uma atriz chamada Carmen Silva. (COSTA,
2004, p. 5-6)

Seja no teatro, na televisão ou no cinema, Carmen contracenou com outros
importantes atores, dentre os quais, destacamos: Eva Wilma, Paulo Gracindo, Cleide Yáconis,
Giafrancesco Guarnieri, Beatriz Segall, Paulo Autran (Figura 2) e Tony Ramos, em produções
que são parte da história da dramaturgia nacional. Nos trinta e três anos em que viveu em São
Paulo, e apreendeu da cidade a sua realidade social e cultural, e nela ofereceu seu trabalho em
forma de arte, é oportuno citar o texto de Heloísa Pontes, que considera as vantagens da
grande cidade sobre o Rio de Janeiro, para o desenvolvimento e estímulo da produção
cultural:
Na qualidade de capital política do país e de cidade cosmopolita, o Rio de Janeiro era,
sob vários aspectos e até o final dos anos de 1940, a sede cultural do país. A partir de então,
em virtude do processo de metropolização, São Paulo se torna o centro das experimentações
no plano do teatro, das ciências sociais, das artes plásticas e do cinema. (PONTES, 2008, p. 66)

FIGURA 2 – Na peça Em família, de Oduvaldo Viana Filho, com Paulo Autran, em 1972.
Fonte: Acervo de Carmen Silva. Fotógrafo não identificado.

308

Pela interpretação na peça Mais quero asno que me carregue que cavalo que me derrube, de Carlos
Soffredini, com direção de Elvira Gentil. O Prêmio Molière era patrocinado pela Air France e também concedia uma
viagem a Paris, Roma e Londres. Pela mesma peça, Carmen recebeu outro prêmio: o de Melhor Atriz Coadjuvante
(1973), pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).
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O radioteatro de Carmen Silva em memória
Pois foi no cenário da dinâmica metrópole, há mais de sessenta anos, que a atriz
produziu suas peças para radioteatro. O acervo de mais de 650 programas se constitui, na
maior parte, de folhas em formato ofício, datilografadas e mimeografadas, e esteve
armazenado em pastas diversas, guardadas com muito apreço por Carmen, desde o período
em que residiu em São Paulo, no Rio de Janeiro e depois, quando retornou a Porto Alegre. Na
Rádio Record, muitas vezes, escrevia os textos pela manhã, já que entrariam no ar “às
quatorze horas, ao vivo e com auditório” (COSTA, op. cit. p. 69).
Os títulos de seus programas eram: Alta Frequência (“Notas e notas”, “Nós, as
mulheres”), Só para Mulheres (“Teatrinho dos Amores”, “Notas e Anedotas”, “Retratos do
Cotidiano”, “Zigue-Zague”, “Viver e Aprender”, “Saber não ocupa lugar!”, “Sequência Alegre”,
“Comédias do Coração”), Caravana de Ilusões, Horóscopo Diferente (“Rádio Revista”),
Utilidades para você, e Escolinha (“Almanaque da Escolinha”, “Meus sobrinhos são de morte”).
Além de redigir, Carmen também atuava com um grande grupo de colegas, que formavam o
elenco da Rádio (Figura 3) e, ainda, uma extensão da família, pelo convívio diário no trabalho
e, sempre que havia tempo disponível, não deixavam de confraternizar fora do horário que
cumpriam na emissora.
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FIGURA 3 - Na Rádio Record, quando era rádioatriz e redatora. Carmen está sentada,
ao centro, ao lado da atriz Neusa Amaral, também sentada. Ao fundo, em pé, a atriz Nair Bello.
Década de 1950.
Fonte: Acervo de Carmen Silva. Fotógrafo não identificado.

Escritos e veiculados diária ou semanalmente, os programas revelam a fina percepção
de Carmen sobre a vida cotidiana, trazendo humor, informação e cultura, com a abordagem de
vários temas, dentre os quais as relações de sociabilidade; a importância do conhecimento
desde cedo, evidenciada nos programas voltados ao público infantil, e a afirmação da presença
da mulher na sociedade, como se vê no seguinte trecho do programa “Nós... as mulheres!”,
aqui citado conforme o formato do original e as indicações da locução, da sonoplastia e dos
diálogos das personagens:

Nós... as mulheres!
PRODUÇÃO CARMEN SILVA

ALTA FREQUÊNCIA
2ª.feira 05/05/1952

LOC
Ouvintes masculinos! Muito cuidado! Vamos penetrar agora, num recinto
proibido aos homens! Vamos entrar... num clube feminino! Um local onde as mulheres
mostram-se verdadeiramente como são! Este clube chama-se...
LUCY

Nós... as mulheres!

LOC
Silêncio! Cuidado, ouvinte! Se elas nos apanharem espionando, nos
transformarão em picadinho! (TOM)
Pois bem; nós...as mulheres...parado! Eu não pertenço ao clube!
LUCY

Nós... as mulheres!

LOC

Quietinhos ouvintes masculinos! Vamos ouvir a característica do clube!

TODAS FALAM AO MESMO TEMPO ASSUNTOS DIFERENTES
GUA

(DEPOIS DE UM TEMPO) Atenção! Eis que chega nossa presidente!
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TODAS PARAM DE FALAR
NAIR

Minhas ilustres correligionárias, bom dia!

TODAS Bom dia!
NAIR Noto com satisfação a presença de todas as adeptas do nosso credo, que é a
domesticação do homem!
TODAS Muito bem!
NAIR
Para iniciarmos as nossas atividades de hoje, cantaremos o hino do nosso
clube! Atenção! Um, dois e três!
TODAS (CANTANDO) Nós, nós as mulheres, somos as fortes, somos maiorais! Pois
batemos nos maridos e eles gostam e até pedem mais!
NAIR Muito bem! Iniciando nossos trabalhos, darei a relação das aulas que teremos
hoje. (TOSSE) Desculpem, eu estou um pouco gripada.
AUR

Eu sei um chazinho que é maravilhoso para curar gripe!

NAIR
Depois a senhora me dá a receita. (TOSSE) Minhas amigas; teremos hoje, aula
de: como se conduzir um homem ao altar! Professora: Noivazinha Perpétua! Aula de: como
ensinar os maridos a serem dóceis! Professora: Esposinha Chicote! Aula de: como domesticar
um genro! Professora: Sogradina Leão!
TODAS Muito bem!

Autêntica, a produção de Carmen refletia a personalidade da mulher determinada e
independente que sempre foi, desde a juventude, e sua grande capacidade criativa, explorada
num veículo de comunicação cuja audiência era garantida. Mauro Wolf (2009, p. 65) conclui
que “jornais, rádio e televisão servem, por sua vez, para reforçar o vínculo entre o indivíduo e
a sociedade”. A pesquisadora Lia Calabre (2008, p. 88) afirma que, já na década de 1930, “um
dos sonhos de consumo das famílias na época, era o de ter um aparelho de rádio na sala de
estar”. E quanto à popularidade dos programas, destaca, justamente, a dramaturgia: “Entre os
campeões de audiência na programação radiofônica estavam as novelas, as dramatizações em
geral” (idem, p. 89).
Se hoje o conteúdo dessa dramaturgia do rádio é quase inexistente no país, em
arquivos de áudio ou em outros suportes materiais, foi devido ao amor da atriz Carmen Silva
por sua profissão (que considerava normal, como tantas outras) e por reconhecer a
importância daqueles anos de trabalho na Rádio Record, que esse conjunto de papéis
amarelados pelo tempo (Figuras 4 e 5) permaneceu. E através dele, podemos conhecer o vigor
artístico daquela época, onde a presença certa das novelas e programas de rádio encontrava
um público fiel.
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FIGURA 4 - Imagem de uma pasta que guardava o conjunto dos programas “Sequência
Alegre”. Fotografia: Denise Stumvoll.
Fonte: Acervo de Carmen Silva.

FIGURA 5 - Páginas mimeografadas de programa com anotações manuscritas à tinta e
a lápis. Fotografia: Denise Stumvoll.
Fonte: Acervo de Carmen Silva.

E conforme o texto de Mirna Spritzer (2005, p. 65), “no caso da radiodramaturgia, a
voz assume a presença do ator e, portanto, todas as questões inerentes a sua arte, como
verdade, expressão, imaginação, seleção e técnica”. E o investimento neste mercado era
considerável, segundo observa Silvana Scarparo:
As emissoras e agências de publicidade de São Paulo e Rio de Janeiro foram as maiores
produtoras de novelas pois tinham condições de reunir os recursos indispensáveis à realização
de boas novelas como: um bom ‘cast’, aparelhagem, patrocinadores para os programas. Para
as emissoras menores, do interior, era muito difícil concorrer com as novelas da capital. (idem,
1994, p. 61-62)
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Metodologia e resultados
O acervo guardado em volumosas pastas reunia as peças, às vezes por programas
(contendo entre uma e dezesseis páginas, cada um) e, também, desordenadas, com vários
programas diferentes na mesma pasta e alheias à cronologia de produção. Isso era em razão
de que Carmen, com certa frequência, retomava a leitura de seus textos, para estudos e
exercícios nas aulas de teatro que ministrava, e até mesmo pensando em possíveis adaptações
para o cinema ou a televisão. Não raro, se surpreendia com a dimensão de seu trabalho como
escritora, perguntando-se como conseguiu escrever tanto, uma vez que realizava outras
atividades profissionais, além da Rádio. Ou seja, tudo era coerente com seu dinamismo de
artista, sem limites para a criação.
Como metodologia, procedeu-se a análise do acervo de peças e o estudo da forma de
execução da sistematização mais adequada. Segundo Souza Filho (2011, p. 104), “a própria
existência do inventário tem, como consequência, a preocupação sobre o bem e o
reconhecimento de que ele é relevante”. Partindo-se deste princípio essencial em todo o
trabalho que busque conhecer o patrimônio cultural, houve, a seguir, a realização do
inventário do acervo, para a identificação de cada programa e peça de radioteatro. O projeto
também se deteve na análise do estado de conservação dos originais, que possuem alguns
textos já com perda de legibilidade, e abrangeu a digitação de todos os textos.
Simultaneamente, ocorreu a seleção das peças a serem publicadas nos dois volumes impressos
previstos, com aproximadamente trezentas páginas cada um. No momento, ocorre o trabalho
de conservação do acervo, com a higienização mecânica, a retirada de grampos metálicos já
oxidados e o acondicionamento em embalagens individuais confeccionadas em papel especial
livre de ácidos e que serão armazenadas em pastas suspensas, de cartão neutro, nas gavetas
de um arquivo.

Conclusões
O projeto viabilizou a informatização, a conservação dos originais e a organização de
publicações, que terão parte distribuída gratuitamente para instituições culturais, sociais e
educativas, e reunindo uma obra artística — datada no auge da Era do Rádio no Brasil — que
pôde ser conhecida em seu conjunto.
Salienta-se que as publicações propõem apresentar uma parte do acervo, com a
reunião de textos escolhidos dentre os vários programas, pois seria inviável publicar a obra
completa da atriz, em meio impresso, pelo custo elevado que teria e incompatível com o
padrão do orçamento de produção gráfica solicitado e aprovado pelo Fumproarte. A intenção
de publicar no clássico suporte em livro está em sua fácil leitura, independente de um meio
eletrônico, de modo que possa ser acessível em todos os locais em que chegar. Pretende-se
que o trabalho também seja útil no ensino, tanto em nível médio, quanto universitário, por
exemplo, para orientar a escrita de roteiros para televisão, cinema ou esquetes teatrais, pois
são pouco frequentes as publicações com este perfil.
O extenso trabalho empreendido em todas as etapas, bem como, a de organização dos
livros e a informatização na íntegra deste acervo, vem ao encontro da reflexão de Leonardo
Barci Castriota (2009, p. 293) quanto à importância do acesso à informação, ponderando que o
olhar foi “deslocado da questão da guarda para o acesso”. As tecnologias atuais ampliam a
facilitam o acesso ao patrimônio documental, ao tempo em que também protegem os originais
do manuseio indevido.
Outra contribuição do trabalho está em seu potencial de fonte de pesquisa sobre a
memória social, através de seus temas pontuais de estudo, pelo alcance da comunicação
veiculada pelo rádio e que marcou época, de acordo com a seguinte análise:
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Colocado no móvel principal da sala de estar, e no imaginário de uma multidão que
tem rosto, nome e opinião, o rádio deixou marcas indeléveis no ambiente social de um
determinado período histórico; marcas que permanecem impregnadas nos quadros de
memória daqueles que ainda hoje se sentem muito bem acompanhados por este meio.
(ADAMI; MAIA; VASQUES, 2008, p. 11)
Essa expressiva produção foi gerada num contexto de grande efervescência cultural
paulista, em uma época na qual o rádio era um meio de entretenimento das famílias,
agregando-as em torno de uma dramaturgia com a qual se identificavam em comédias ou
outros gêneros, que também espelhavam a realidade social do país para todos os públicos.
Optou-se pela digitação de todo o conjunto de peças a fim de prepará-lo para sua inserção em
um banco de dados digital e, também, para uma futura e necessária institucionalização do
acervo, considerando a relevância da obra da atriz Carmen Silva para a memória do
radioteatro brasileiro.
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O Almanach de Pelotas e os seus reclames: suportes materiais de
questões imateriais
Paula Garcia Lima309
Francisca Ferreira Michelon310

Resumo
Integrante de pesquisas que vêm sendo realizadas no grupo Memória Gráfica de Pelotas e em
projeto de tese que se iniciou, esta proposta tem por finalidade discutir os aspectos imateriais expressos
em produtos materiais. Como objeto de estudo toma-se os Almanachs de Pelotas, como contexto mais
amplo, e uma pequena amostra dos reclames que os compõem, como contexto mais específico. Com o
objetivo e objetos expressos, a discussão ancora-se através de assuntos como os almanaques de uma
forma geral e o Almanach de Pelotas em si; conceito de cultura material e suas relações com o imaterial;
e as apreciações dos objetos (Almanach e anúncios) como representativos das questões levantadas. É
através do explicitado que se busca, neste trabalho, demonstrar o potencial imaterial expresso através
de produtos que integram a cultura material de uma dada sociedade.
Palavras-chave: Almanach de Pelotas, reclames, cultura material.

Introdução
Este trabalho integra estudos que vem sendo desenvolvidos desde 2010 dentro
projeto de pesquisa “Memória Gráfica de Pelotas: um século de design”, lotado
Universidade Federal de Pelotas, e estudos que estão em fase inicial para a composição
tese dentro do Programa de Pós Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural,
Instituto de Ciências Humanas, da mesma citada universidade.

do
na
de
do

Nas duas pesquisas mencionadas, tem-se como foco de análise os reclames dos
Almanachs de Pelotas, periódico veiculado na cidade entre os anos de 1913 e 1935. Os
almanaques, de forma geral, eram produtos muito presentes dentro das sociedades,
verdadeiros companheiros e conselheiros dos leitores que lhes acompanhavam durante todo o
ano. Eram veículos de informação bastante diversificada, o que trazia como conseqüência a
existência de um público potencial também bastante diversificado. Através do Almanach de
Pelotas, percebeu-se que tais características se confirmavam, ou seja, uma fonte veiculadora
de informações bastante ecléticas, perpassando por dados referentes à situação econômica da
cidade e, também, conteúdos de lazer e recreação.
No entanto, o Almanach de Pelotas configura o objeto de estudo mais geral deste
trabalho, sendo o objeto de estudo mais específico os anúncios encontrados no decorrer desta
publicação, que não eram poucos, tendo em vista que o periódico se intitulava como um
periódico de variedades, informações e propaganda. Mesmo em uma primeira apreciação é
notória a grande quantidade de reclames e isto é perfeitamente compreensível, já que estes
eram responsáveis por sustentar a publicação.
O enfoque nos almanaques e em seus anúncios de produtos se justifica pela
compreensão de que estes são elementos que funcionam como importantes integrantes da
cultura material que muito tem a dizer sobre a sociedade na qual foram originados e
circularam. O objetivo deste trabalho é trazer para a discussão o fato de que estes suportes
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materiais carregam consigo muitos aspectos imateriais como os hábitos, costumes, formas de
vida e organização desta sociedade.

Os almanaques e o Almanach de Pelotas
Os almanaques consistiam em periódicos publicados anualmente, compostos por
conteúdo de assimilação fácil e rápida. Trata-se de produtos que faziam parte do cotidiano
dos sujeitos e, por isso tinham muito a dizer sobre eles, tendo em vista que os almanaques, de
uma forma geral, eram produtos de grande apego dentro das sociedades, considerados
verdadeiros parceiros dos leitores no decorrer do ano. Segundo Ferreira (2001, p.20), os
almanaques atuavam como conselheiros, guias das mais diversas áreas, fornecendo receitas
para o dia a dia e contendo informações calcadas tanto na magia quanto na medicina, com
intuito de auxiliar na resolução de problemas.
Eram publicações extremamente populares e que possuíam a peculiaridade de agradar
a um vasto e eclético público, atingindo desde as classes mais abastadas até aquelas pessoas
com menos condições financeiras e de instrução. Como conteúdo pode-se citar informações
relacionadas à vida cultural e econômica da cidade, charadas, jogos, receitas, dados
relacionados ao calendário do ano corrente como feriados, festas, previsões climáticas e etc..
Confirmando a intensa relação que era estabelecida entre o público e este tipo de
publicação observa-se o seguinte trecho retirado do Almanaque Enciclopédico para 1896,
escrito por Eça de Queirós:
Mas não é certamente por esta ciência fácil que o almanaque me encanta: – e se ainda
o desejo louvar, é pelo incomparável benefício de nos tornar o tempo visível e como palpável.
Consideremos que um dia esquecido, não registrado no almanaque, seria absolutamente,
como um negro pedaço de não – ser por onde um pedaço de nossa vida se afundaria, se iria
em nada. Só o almanaque verdadeiramente nos penetra da realidade de nossa existência,
porque a circunscreve, a divide em talhães regulares, curtos, compreensíveis, fáceis de desejar
e depois fáceis de recordar por terem nome e quase terem forma, e onde se vão depondo, e
onde vão ficando, os factos da nossa feliz ou desgraçada história. As datas, e só elas, dão
verdadeira consistência à vida e à sorte (Eça de Queirós, citado por Vera Casanova, p. 57,
APUD MEYER, 2001, p.140).
A intensa presença deste tipo de publicação no cotidiano das pessoas foi se
consolidando em função de uma tradição construída ao longo dos anos. Segundo Dutra (2005,
p.16), a história deste tipo de periódico esta atrelada, justamente, a invenção da imprensa por
Gutenberg, no século XV, quando os tipos móveis possibilitaram a produção de impressos em
série.
A partir do século XVIII e durante o século seguinte estas publicações assumiram o
papel de instruir os seus leitores veiculando temas relacionados à moral, somados a assuntos
de entretenimento. Nestes dois séculos houve uma verdadeira disseminação de almanaques e
de novos leitores, situação propiciada pela população que passou a habitar as cidades em
decorrência da Revolução Industrial. A atividade de leitura tornou-se uma importante forma
de lazer (DUTRA, 2005, p.16-18). Com relação à disseminação deste hábito, Denis (2000, p.4041) comenta que o consumo de impressos foi o que mais se expandiu no século seguinte, em
decorrência de um veloz desenvolvimento tecnológico dos meios impressos de comunicação –
que possibilitou a diminuição dos custos de produção – somado ao aumento público leitor.
O pensamento positivista do século XIX, pautado no progresso e na ciência, teve nos
almanaques um importante canal para a transmissão de valores relacionados à modernidade,
moralidade e comportamento (DUTRA, 2005, p.18-19). Desta forma os almanaques eras vistos
como documentos culturais que auxiliavam na “civilização” do ocidente, chegando aos mais
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diferentes espaços geográficos, atingindo, além das cidades, povoados distantes e rurais,
promovendo uma aproximação de repertório entre as diferentes classes sociais e culturais
(FERREIRA, 2001, p.20).
Além dos almanaques tradicionais, os valores positivistas e o serviço à ciência se
evidenciam através dos inúmeros almanaques de farmácia que circularam nas sociedades. Os
almanaques de farmácia foram uma grande “febre” no final do século XIX e início do século XX
e, de acordo com Meyer (2001, p. 127-128), este tipo de almanaque era, normalmente, de
distribuição gratuita e era diminuto, tanto no número de páginas quanto nas dimensões. Os
maiores interessados nestas publicações eram os cidadãos do campo e do interior, em sua
maioria detentores de pouca informação, que procuravam nas páginas deste periódico
informações e entretenimento. Esta tipologia de almanaque, assim, desempenhou um grande
papel político e padagógico no Brasil.
Já o Almanach de Pelotas – veículo dos anúncios que também são analisados
neste trabalho – não tinha um viés temático específico, sendo a sua grande finalidade
promulgar o desenvolvimento da cidade e o trabalho de seus conterrâneos. Foi uma
publicação de periodicidade anual, editado em Pelotas de 1913 a 1935 e fundado por Dr.
Antonio Gomes da Silva, Ignácio Alves Ferreira e Capitão Florentino Paradeda. Com relação a
sua materialidade, suas dimensões de página aberta são 29 x 21 cm, com impressão em papel
jornal.
O Almanach de Pelotas, assim como as demais publicações do gênero, tinha
grande apelo popular, cujo objetivo, expresso em muitos prefácios, era propagandear os
grandes feitos na cidade. Além disto, continha assuntos diversificados e indicações da sua
influência no cotidiano dos pelotenses. Foi um produto criado para ser parceiro/conselheiro
dos leitores, sendo que esta intenção aparece claramente no prefácio da primeira edição do
Almanach, através do seguinte trecho:

O certo é que, debaixo de aspectos diversos, o Almanach implantou-se nos costumes,
faz hoje parte de todas as bibliothecas e raro é aquelle que o não leia ou por curiosidade ou
desfastio.(...)
(...)É elle, leitor amigo, quem te indica o santo do dia, se ainda conservas intactas as
tuas velhas crenças cathólicas, é elle quem te annuncia as phases da lua e as revoluções do
tempo, indo até o excesso de amabilidade de dizer-te quando deves plantar os feijões e podar
as vinhas; é elle ainda quem te lembra o cumprimento dos teus deveres de cidadão e dos teus
encargos de contribuinte, e, para amenisar-te os ócios de chefe de família e de homem de
trabalho, entremeia tudo isso de pilherias e facecias, de receitas culinarias e de charadas e
logogriphos, de maximas e reflexões moraes – sempre proveitosas – de anecdotas e dictos
celebres. (Paradeda, Florentino. Prefácio Almanach de Pelotas, 1913, p. 3)

Também à ordem dos demais almanaques, esta publicação pelotense combinava
informações úteis e de entretenimento, funcionando como um rico suporte de memória, à
medida que através dela é possível traçar-se um panorama da economia e da cultura da
cidade, dos hábitos, costumes, atividades dos cidadãos e etc..
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Suportes materiais de questões imateriais
os almanaques, como vários outros objetos da cultura material ou impressa estão
ainda hoje, e há muito tempo, presentes no Brasil como em vários outros países da América ou
da Europa sem que se dê por isso, porque fazem parte do cenário cotidiano tanto quanto os
outdoors publicitários ou o jornal televisivo, ou ainda porque a grande modéstia de seu ser
físico e a trivialidade de seus usos os tornam esquecidos, ignorados, desprezados até.
E, no entanto, o caráter anual e único desse bem comum a tanta gente, torna o
almanaque um objeto notável. Porque ele é ao mesmo tempo “guia” e “semiologia do tempo”
(...).(BOTREL, 2001, p.17)

Conforme se esta a delinear, tanto na citação acima, quanto no parágrafo que
a precede, se entende os almanaques, como o Almanach de Pelotas, como importantes
integrantes da cultura material de uma dada sociedade, que muito tem a contar sobre ela. No
caso do Almanach de Pelotas, ainda há inúmeras coisas a serem descobertas acerca do
passado desta sociedade. Objetos da cultura material que trazem arraigadas questões
imateriais, ligadas as formas de vida, hábitos, costumes, consumo dos sujeitos que com eles
interagiam.
Falar de cultura material significa falar das manifestações da cultura expressas
em produções físicas. Para Prown (1993, p.1), os objetos produzidos pelo homem têm o poder
de refletir, mesmo que inconscientemente ou indiretamente, as crenças dos indivíduos que
demandavam, fabricavam, compravam ou usavam estes artefatos e, em conseqüência,
refletem as crenças de toda a sociedade na qual estes indivíduos se encontram. Ressalta-se
aqui, que compreender os almanaques como integrantes da cultura material não significa lêlos apenas através das palavras que estão neles impressas, mas compreendê-los de uma forma
mais ampla, como objetos inseridos em um dado contexto espacial e temporal. Para Lubar e
Kingery (1993, p.XII), interpretar os objetos em sua completude requer que se busque
entender todos os aspectos externos que os circundem.
A relação entre este tipo de objetos e os seus usuários é uma relação de
dependência. Pode-se pensar que se trata de uma dependência apenas material, no sentido de
produtos que facilitem a execução de tarefas no dia a dia e que propiciem maior conforto. No
entanto, não se trata apenas desta forma de dependência. Segundo Csikszentmihalyi (1993,
p.20-23), se esta a referir a uma relação de dependência principalmente psicológica entre os
homens e as coisas que eles possuem. Para além de tornar a vida mais fácil, os objetos servem
para estabilizar e organizar a mente e as experiências, ancorando os indivíduos em bases
sólidas, materiais.
Desta forma, os artefatos estabelecem íntima relação com a composição de memórias,
constituindo-se como veículos propulsores das mesmas. Alguns autores refletem sobre isto e
consideram que os objetos: são possibilidades de estender a memória para o futuro, trazendo
à tona memórias antigas de forma bastante vívida (CSIKSZENTMIHALYI, 1993, p.25-28); são
vinculados inseparavelmente da memória e as recordações dependem do entorno
manufaturado (RADLEY, 1992, p.64 e 66); evocam recordações e memórias que permitem a
compreensão das crenças neles embutidas (PROWN, 1993, p.9-10).
Pondera-se, então, que se está a estudar importantes produtos da cultura material, os
Almanachs de Pelotas, indo ao encontro da concepção que se esta a trabalhar de que esses
têm o poder de trazer informações e desencadear memórias de acontecimentos passados.
Produtos de forte apelo ao público que estabelecem relações muito próximas. Artefatos
materiais, físicos, ricos em informações e aspectos ligados a uma séria de questões imateriais
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do período. Ressalta-se que se toma o veículo Almanach de Pelotas como objeto de estudo
mais geral, mas, além dele, se enfoca em um ponto mais específico, também considerado
como manifestações materiais e que falam de questões imateriais: os seus reclames.

Os objetos
Para a pesquisa que esta sendo desenvolvida na tese que se encontra em fase inicial,
sentiu-se a necessidade de uma análise de forma mais focada no periódico no qual se
encontram os anúncios. Desta forma, partiu-se para uma leitura detalhada de todo o
periódico, para uma melhor compreensão deste suporte que veicula os anúncios, ou seja, para
buscar compreendê-los de forma inserida neste contexto maior. Nesta análise do periódico
como um todo, foi criado um arquivo de texto denominado “Fichamento leitura Almanachs”,
no qual foram anotadas questões curiosas relacionadas aos anúncios e ao periódico como um
todo. Este arquivo contém 186 páginas de informações, porém, as mesmas ainda não foram
sistematizadas.
Tomando como base o Almanach como um todo, inúmeros são os textos, as imagens
que dão conta dos hábitos e das formas de vida do período. Apenas como exemplo, reproduzse o seguinte texto que evidencia a transformação da cidade e o desejo de uma Pelotas
moderna.
Pelotas entrou desassombradamente no caminho amplo do progresso e á mais
superficial observação facilmente se constata que uma vida nova, promissora e fecunda,
impulsiona
todo
o
municipio,
de
alguns
annos
a
esta
parte.(...)
(...)Pelotas prepara-se para se transformar n’uma cidade com todos os confortos da hygiene e
da civilização: - acham-se iniciados os serviços para abastecimento d’agua em maior
quantidade; - iniciados foram tambem os trabalhos para a collocação da rêde de exgottos, e
não tardará muito que tenhamos luz e tração electrica, que virão dar ás nossas ruas um outro
aspecto, mais movimento e ruído, pondo-nos ao mesmo tempo em comunicação rapida e
directa com os lindos e pittorescos arrabaldes da cidade.(...). . (Paradeda, Florentino. Prefácio
Almanach de Pelotas, 1913, p. 45 e p.47)
Ainda exemplificando a partir do periódico como exemplar da cultura material que traz
dados acerca de questões imateriais, inúmeros são os textos que visam estabelecer e
promulgar o papel que as mulheres deveriam ocupar na sociedade. No Almanach de 1914, por
exemplo, há o texto “Solicitudes maternaes”, que exalta o papel da mãe com seus filhos:
Todas as mães devem incluir habitos de ordem ás creanças; dar-lhes o gosto pelo
arranjo e harmonia em todas as coisas e o horror ao desmazelo. Ensinal-as a pôr logo de
manhã o seu quarto em ordem e a collocar todos os objectos nos seus lugares, com
um cunho de asseio e graciosidade.
E desenvolveremos na creança a boa vaidade: “Vês como o teu quartinho parece bem?
Qualquer visita poderia aqui entrar, sem que ficássemos envergonhados.”
O espirito da creança é tão suggestionavel que facilmente se adapta aos bons costumes,
sabendo incutir-lh’os com delicadeza e carinho que estimulem o seu amor próprio. (Paradeda,
Florentino. Almanach de Pelotas, 1914, p. 5)
Tanto o desejo pelo desenvolvimento da cidade, pela modernidade, quanto as ações e
atitudes que se esperavam das mulheres, são exemplares das formas de vida, das relações
humanas e, também, da relação dos homens com a cidade – questões imateriais expressas
neste artefatos físicos. Como já mencionado, este tipo de informação “imaterial”, também
pode ser depreendida através da análise dos reclames.
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A investigação proposta que, em parte se intenta apresentar aqui, inicialmente partiu
de uma análise dos anúncios a partir de um formulário de identificação dos reclames
constituído por dados como: título do periódico, data, página, cota, tipo de produto, estética,
tema representado, tipo de impressão, gráfica, tipógrafo, dimensões, cores, suporte,
observações.
Com base neste formulário foi possível se ter um panorama geral dos anúncios,
permitindo, inclusive, que se começasse um inventário, através de uma classificação com base
na tipologia do produto que anunciado. Pensa-se que elencar os tipos de produtos anunciados
pode fornecer informações interessantes sobre a sociedade do período, à medida que estes
refletem as demandas por determinados produtos e, consequentemente, os hábitos, costumes
e desejos dos consumidores. As categorias foram estabelecidas com base na recorrência
observada nos tipos de produtos anunciados, chegando-se as seguintes:
Produtos/Estabelecimentos Específicos, Serviços, Anunciante de produtos variados, Cultura,
Hotelaria e Serviços Financeiros. Dentro de “Produtos/Estabelecimentos específicos”, fez-se
necessária a subdividisão nos tópicos “Moda”, “Bens Duráveis”, “Alimentícios”,
“Medicamentos”, “Livrarias/Papelarias”, “Bebidas” e “Outros”. Já na classificação “Serviços”
foi estabelecida uma subcategoria para Funerárias e outra para Serviços de Escritório.
Dentro da subcategoria Medicamentos, se apresenta o anúncio da Pinto & C. para as
Pilulas anti-dyspepticas do Dr. O. Heinzelmann (Fig. 01). Este reclame organiza-se contornado
por moldura retangular formada por pequenos losangos. No seu interior encontra-se um
símbolo composto por três cobras entrelaçadas – típicos elementos usados para identificar as
áreas da farmácia e da medicina – e bastante informação textual. O que representa foco de
interesse para a presente análise é, justamente, o conteúdo verbal, que atenta para o perigo
de falsificações do produto e, para isso, faz uma descrição detalhada da marca e demais
características que a embalagem do original deve conter.

Figura 1 - Pinto & C
Fonte: Almanach de Pelotas, 1913, p. 52
Acervo da Bibliotheca Pública Pelotense

Parte do texto do reclame diz o seguinte:
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Prevenimos, pois, que as verdadeiras Pilulas anti-dyspepticas do Dr. O. Heinzelmann,
aquellas cuja fama é notoria em todo o Brazil e no extrangeiro, e de que temos publicado
milhares de attestados de doentes que se curaram, tem bem visiveis os seguintes distinctivos:
rotulo encarnado com o monogramma O H, feito de 3 cobras entrelaçadas, como acima se vê.
Igual monogramma existe não sómente na bocca do vidro, sobre o sello da fabrica,
como em uma das faces do mesmo.
A firma O. Heinzelmann, impressa em tinta azul, vê-se sobre o rotulo encarnado.
Todos os vidros de pílulas do Dr. O. Heinzelmann que não apresentem estes signaes,
devem ser recusados como imitação e como não tendo feito ainda cura alguma. (Almanach de
Pelotas, 1913, p. 52)

A ênfase na originalidade do produto interessa nesta análise porque é demonstrativa
de uma preocupação do período, de uma necessidade de tornar o produto e a sua marca
identificáveis, evitando que fosse confundido com possíveis falsificações. A questão da
falsificação era uma grande preocupação dos fabricantes, uma vez que selos, assinaturas de
fabricantes e esboços de marcas eram recorrentes nos anúncios de medicamentos e nos
rótulos de seus frascos.
Esta preocupação, segundo Ojeda (2010, p.126), iniciou-se a partir do século XIX, como
decorrência do processo de industrialização e do conseqüente aumento do número de
produtos e fabricantes, incutindo a necessidade identificação dos bens industriais, através da
criação de rótulos e de marcas das fábricas. Autores como Revilla (2003, p.9) e Cignoli (1947,
p. VII-VIII) atribuem tal receio ao fato de que, neste período, apareceram muitos
medicamentos renomados falsificados, através da atividade de traficantes, logo, os fabricantes
originais passaram a atentar para formas de diferenciar e autenticar os seus produtos.
Ainda dentro da subcategoria Medicamentos, se apresenta o anúncio para o remédio
Galenogal (Fig.02), indicado como purificador e tônico de sangue. Trata-se de um reclame de
página inteira, contendo moldura ao estilo Art Nouveau, texto explicativo sobre o produto e
uma fotografia de um homem adornada por ilustrações de instrumentos/elementos ligados à
farmácia. Deste anúncio podem ser destacados inúmeros aspectos imateriais expressos
através da visualidade do mesmo. A moldura Art Nouveau, por exemplo, retrata o desejo de
estar em consonância com os países civilizados, europeus, originários do estilo artístico e
gráfico em questão. Os elementos ligados a farmácia integram-se com o pensamento
positivista e o ideal de progresso pela ciência. E, além disso, o anúncio de um medicamento
reflete uma preocupação corrente no período que era a saúde e o bem estar, originada pelos
problemas causados com a urbanização das cidades.
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Figura 2 - Anúncio Galenogal
Fonte: Almanach de Pelotas, 1916, p. 213
Acervo da Bibliotheca Pública Pelotense

Outro exemplar escolhido para ilustrar este artigo enquadra-se na categoria
Anunciante de produtos variados, e trata-se de um anúncio da Ferragem Vianna (Fig. 03). A
composição é determinada por moldura geométrica ao estilo art decó, construída por
elementos elípticos formando uma espécie de corrente; ao centro e ocupado grande
proporção há a ilustração de uma mulher manipulando uma máquina de costura; e textos
exaltando o principal produto anunciado, listando os demais produtos oferecidos e
informações institucionais. Com relação ao estilo que define a moldura – art decó – pode-se
concluir o mesmo que foi expresso na apreciação do anúncio anterior: vontade de seguir
padrões estéticos advindos da Europa, como sinônimo de modernidade. No entanto, a
principal interpretação refere-se à figura feminina, tendo em vista que o fato de ela estar atrás
de uma máquina de costura, conota parte das atividades que se atribuía às mulheres: o
trabalho doméstico, cuidando do lar e tudo a esse respeito, como as roupas da família.

Figura 3 – Ferragem Vianna
Fonte: Almanach de Pelotas, 1931, entre as páginas 134 e 135.
Acervo da Bibliotheca Pública Pelotense
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Conclusões
Até o presente, reitera-se que se acredita estar a trabalhar importantes integrantes da
cultura material, tanto tomando o objeto de estudo de uma forma global – os Almanachs –
quanto os tomando a partir da especificidade do que se está a observar – os reclames. Já foi
possível perceber o quanto se pode saber, conhecer da sociedade pelotense daquele período,
e as inúmeras vertentes que, a partir destes objetos, pode-se analisar.
Os Almanachs de Pelotas, assim como as demais publicações desta tipologia,
aglutinavam inúmeras informações referentes ao contexto no qual foram produzidos e
consumidos, permitindo que, no tempo presente, seja possível resgatar as formas de vida e de
organização de um tempo passado. Conforme mencionado, o periódico pelotense tinha por
propósito exaltar o desenvolvimento e ações beneméritas de seus filhos, situações através das
quais se pôde compreender um pouco das relações e dos aspectos imateriais daquele cenário.
Por sua vez, os reclames, também funcionam como indicativos de aspectos imateriais,
porque, mesmo ao falar de produtos materiais (como medicamentos e máquinas de costura –
a exemplo do que aqui foi apreciado), se esta a compreender preocupações, comportamentos
e ideais por de trás do uso destes artefatos. Trabalha-se sobre os anúncios em simbiose com a
compreensão de Douglas Kellner (1995, p. 112), quem considera este tipo de mensagem visual
como produtos culturais que atingem diversos níveis e que, através de apreciação e
interpretação cuidadosa, pode falar muito sobre os sujeitos e a sociedade.
Por fim, mesmo que em um estudo que se encontra em fase inicial, espera-se ter
contribuído para despertar o estudo sobre estes importantes integrantes da cultura material
que falam de inúmeros aspectos, inclusive, imateriais, como formas de vida, organização da
sociedade, relações pessoais e com o espaço no qual se enquadravam.
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Memória e patrimônio material: o caso dos cinemas de Erechim-RS
Paulo Ricardo Muller311
Fernanda Caroline Guasselli312

Resumo
Neste trabalho abordamos a relação entre memória e patrimônio material a partir da análise
dos resultados de um levantamento histórico das salas de cinema que funcionaram na cidade de
Erechim ao longo do século XX. Para tanto nos baseamos em fontes orais e documentais coletadas junto
a antigos usuários, proprietários e funcionários dos cinemas e imagens e jornais consultados no Arquivo
Histórico Municipal. Como um símbolo de modernidade, o cinema é incorporado, junto com a história
da estrada de ferro e o estilo arquitetônico Art Déco, em narrativas e memórias sobre diferentes
períodos da história do município como componente da identidade erexinense construída a partir dos
espaços e circuitos de sociabilidade da elite do município, dos quais fizeram parte diferentes salas de
cinema.
Palavras-Chave: Memória. Identidade. Patrimônio Material. Cinema. Modernidade

Introdução
Neste artigo abordaremos a relação entre a história das salas de cinema e a
constituição de uma identidade modernista na cidade de Erechim, no norte do Rio Grande do
Sul. Os dados que sustentam esta análise são alguns resultado de um projeto de extensão do
Campus Erechim da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) realizado ao longo de 2013,
com o objetivo de produzir um levantamento da trajetória histórica das salas de cinema da
cidade, observando sua inserção na dinâmica dos estilos arquitetônicos predominantes em
diferentes períodos da história da cidade como um subsídio inicial para a realização de debates
e estudos sistemáticos e acadêmicos sobre a temática patrimonial material e imaterial na
região. Além de fontes documentais acessadas no Arquivo Histórico Municipal, a pesquisa
baseou-se, em grande parte, em entrevistas com usuários, proprietários e funcionários dos
cinemas com foco em suas memórias pessoais a respeito da relação entre os cinemas e a
cidade.
Os resultados demonstrados neste trabalho apontam para uma relação constitutiva
entre uma noção de identidade coletiva e a articulação de símbolos de modernidade que
emergiram principalmente das narrativas e reflexões das pessoas entrevistadas no âmbito da
pesquisa. A associação entre a noção de patrimônio e as salas de cinema de Erechim não
resulta, assim, somente do levantamento e inventário das salas de cinema edificadas na cidade
ao longo do século, nem dos valores e estilos de vida de um grupo específico que certamente
influenciados pelo mundo do cinema, mas da sistematização de um imaginário difuso sobre
cidade, cinema e modernidade, desencadeada pela memória narrada dos sujeitos
entrevistados. Como sugere Lahire (2004) a respeito das inter-relações históricas e conceituais
produzidas em “narrativas de si”, a história das salas de cinema operou como “superfície de
emergência” de noções de identidade coletiva nos testemunhos.
A relação entre a memória e a constituição dos cinemas como patrimônio edificado –
material, portanto – e como suporte material de uma noção mais ampla de identidade coletiva
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se relaciona com ideais de modernidade e urbanidade que emergem historicamente no
processo de formação da cidade de Erechim. Na primeira parte do artigo apresentamos e
situamos as diferentes salas de cinema que funcionaram em Erechim ao longo do século XX
com relação à formação do município, aos processos de urbanização e à dinâmica dos estilos
arquitetônicos. Na segunda parte analisamos a emergência de noções de modernidade nas
narrativas dos entrevistados. Por fim, analisamos o papel dos cinemas na conformação e
difusão da sociabilidade da elite erexinense como uma noção hegemônica de identidade
coletiva da cidade.

A intrínseca relação entre o modernismo e o cinema em Erechim/RS
Assim como outros municípios da Região do Alto Uruguai (RS), Erechim surgiu a partir
da estrada de ferro que ligava Rio Grande a São Paulo, tornando-a alvo das políticas estatais de
colonização no início do século XX. Criada em torno de uma pequena estação de trem, Erechim
forma-se a partir de ideais positivistas expressos em seu traçado urbano e no imaginário social
do desenvolvimento fundado na ordem e no progresso. O primeiro cinema foi instalado na
cidade um ano após a fundação do município, tornando-se, juntamente com a locomotiva, um
dos mais significativos símbolos locais de modernidade. A inserção do cinema
concomitantemente à criação do município de Erechim contribui para a constituição de uma
simbologia hegemônico ligada à modernidade como um valor motivador da urbanização e da
sociabilidade da cidade, fundamentando diversos processos de renovação urbana e
reconfiguração socioeconômica do município ao longo do século XX.
Com a análise da história das salas de cinema de Erechim buscamos mostrar seu papel
ao mesmo tempo simbólico e difusor deste discurso. Como sugere Gonçalves (2005), as salas
de cinema em Erechim operam como ''objetos [que] em sua materialidade, suas formas, seus
usos sociais e simbólicos expressam uma sociedade ou uma determinada camada social; eles
em si, e seus usos, colocam essa sociedade em movimento. A articulação material e simbólica
de um objeto [os cinemas] aponta para a valorização de uma subjetividade, que se define pela
sua plasticidade e adaptação ao mundo.'' Com o objetivo de compreender como esta
articulação entre materialidade e simbologia se apresenta em Erechim, entendemos que o
levantamento das salas de cinema que existem e existiram em Erechim durante o século XX
funciona como um tipo de inventário diacrônico de edificações que foram se complementando
no papel de dinamizadores da vida social da cidade. Ao todo, são quatro cinemas de calçada¹ e
um cinema ambulante que existiram entre os anos de 1919 á 1997.
''O negócio de exibição de filmes indica ter sido, naqueles anos de fim de século e nos
primeiros do século XX, bastante lucrativo e capaz de conquistar um público assíduo''
(MICHELON, TAVARES, SILVA 2012). Com isto em mente, colonizadores alemães oriundos da
cidade vizinha, Passo Fundo, avistaram na nova cidade, Erechim, como um campo propício
para investimentos, trazendo ao recém formado município, o cinema. Instalado próximo à
linha férrea em uma edificação de madeira, o Cine Central foi, por alguns anos, a única forma
de entretenimento e espaço de sociabilidade dos imigrantes que chegavam para colonizar a
cidade. Os filmes mudos eram embalados por uma pequena orquestra de uma família
austríaca. Por volta de 1925, com a ascensão do cinema falado, o prédio do Cine Central
deixou de ser sala de cinema, pois os proprietários não possuíam capital para fazer a
adaptação técnica. A partir daí funcionaram no local, sucessivamente, uma escola de balé e
ginástica, uma escola de música, e um ringue de patinação, através dos quais se difundiam,
sobretudo, gêneros e estilos artísticos europeus, fazendo com que o Cine Ideal ficasse
conhecido, nessa fase, como ''A casa da cultura''.
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Com o fim da era do cinema mudo a cidade necessitava de uma nova sala já concebida
para a instalação dos equipamentos de projeção de filmes sonoros. Neste contexto foi
construído o Cine Avenida, localizado também na área central do município, que herdou o
público assíduo do Cine Central. Segundo Skowronski (2008) o Cine Avenida foi protagonista
de um importante marco histórico da cidade. Em 1931, após uma sessão cinematográfica, um
incêndio se iniciou dentro do cinema, alastrando-se, em seguida, por toda a área central da
cidade, destruindo completamente os prédios que à época eram construídos exclusivamente
em madeira. A reconstrução do centro da cidade conformou, também um processo de
renovação arquitetônica na medida em que as novas edificações foram construídas
predominantemente em alvenaria e em estilo Art Déco, que na história da arquitetura é
apontado como precursor do modernismo. Além do cinema e da estrada de ferro, a renovação
urbana incorporou, assim, a arquitetura como veículo de expressão de uma identidade
modernista.
Junto com a reconstrução do centro da cidade surgiu o Cine Teatro Apollo, com
capacidade de aproximadamente dois mil lugares – em uma cidade com aproximadamente
vinte mil habitantes – em estilo Art Déco, que se apresentava, ao divulgar suas sessões, como
“o Cine dos Grandes Espetáculos''. Posteriormente rebatizado como Cine Ideal, além das
sessões de cinema e apresentações e recitais de música, dança e teatro, a sala abrigava
eventos sociais e políticos, sempre frequentados pela elite erexinense. Como afirmam
Michelon et al., “a dinamicidade do negócio cinematográfico implicava na abertura e
substituição de um cinema por outro continuamente'' (MICHELON, TAVARES, SILVA 2012), mas
também das atividades e eventos realizados em cada um dos cinemas.
Nos anos 1950 o Cine Teatro Apollo passou a se chamar Cine Ideal, mesmo período em
que foi construído (1953), em Erechim, um dos primeiros edifícios modernistas do interior do
Estado, que veio a abrigar o Cine Luz (BUENO,2012), cujos anúncios em jornais vinham
acompanhados da frase “o moderno cinema de Erechim.’’ Entre os anos 1950 e 1970, o
município contou, assim, com dois cinemas, que se dividiam entre a exibição de franquias de
filmes norte-americanos, pelo Cine Ideal, e de filmes italianos, pelo Cine Luz, motivo pelo qual
este último também ficou conhecido como “Cine Itália”. Ambos os cinemas, juntamente com
cafés e a igreja matriz compunham um circuito de sociabilidade diariamente percorrido por
famílias da elite erechinense, que assim dinamizavam política e economicamente a área
central da cidade.
Com a industrialização vivida pelo município dentro do mesmo intervalo de duas
décadas (1950-1970), bairros e distritos periféricos tiveram um crescimento populacional
significativo, gerando demandas pela descentralização de serviços e recursos e de formas de
inserção de trabalhadores na vida social da cidade. Neste contexto o Serviço Social da Indústria
(SESI) realizou o projeto que ficou conhecido como Cine Ambulante, que levava os filmes
exibidos nos cinemas centrais a dezessete bairros de Erechim, exibindo-os na rua, com acesso
gratuito. Justificado como uma forma de benefício à população “carente” da cidade, o Cine
Ambulante cumpriu, assim, o papel de difusor do ideário modernista e cosmopolita também
entre as classes populares de Erechim, contribuindo para a contenção de possíveis tensões e
conflitos entre centro e periferia.

O poder simbólico dos cinemas
Edificações transformadas em monumentos operam como testemunhos de eventos,
épocas e personagens considerados relevantes para a história social e a memória coletiva.
Conceber edificações como patrimônio cultural significa estabelecer uma relação simbólica
entre um elemento material e um grupo social. Para Bourdieu (1989) os símbolos são
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instrumentos de comunicação sob relações de poder que inserem mensagens – sejam elas
linguísticas, artísticas, entre outras – com o intuito de estabelecer uma ordem social – moral –
sobre grupos que se reconhecem nestes símbolos, criando uma relação entre agentes
criadores e sujeitos receptores destas mensagens. Desta forma, Bourdieu afirma que “o poder
simbólico só funciona se for reconhecido, isto significa que o poder simbólico não reside nos
sistemas simbólicos, mas que se define numa relação determinada entre os que exercem o
poder e os que lhe estão sujeitos” (BOURDIEU, 1989).
Ao se atribuir o estatuto de patrimônio cultural para determinados prédios,
monumentos ou espaços físicos diversos, não faz somente o “resgate” de aspectos inscritos na
memória coletiva, mas também se afirmam símbolos de identidades no presente, agenciados
como marcadores de assimetrias de poder traduzidas no reconhecimento de determinados
patrimônios como mais universais ou mais particulares. Este reconhecimento regido por
afinidades eletivas é projetado na história e na memória oficiais de coletividades, justificando
posições hegemônicas de determinados discursos e narrativas de identidade como heranças
de seu próprio processo de formação. A publicidade dos cinemas de calçada de Erechim
através da mídia escrita local revelam um forte apelo à modernidade por meio de títulos como
''O cinema dos grandes espetáculos'' (Cine Apollo/Ideal, fig.1) em contraposição a “o moderno
cine de Erechim” (Cine Luz, fig.2), apontando para a relação constitutiva entre símbolos
linguísticos (os títulos autoatribuídos), imagéticos (os filmes projetados) e semióticos (as salas
de cinema edificadas) no processo de reconhecimento entre os cinemas e seus usuários
articulado pela modernidade como um valor amplamente compartilhado.
Fig.1 Chamada no jornal A Voz da Serra
Fonte: Arquivo histórico de Erechim/RS

Fig.2 Chamada no jornal A Voz da Serra
Fonte: Arquivo histórico de Erechim/RS

Memória e identidade
Segundo Pierre Nora a emergência de identidades coletivas – de uma nação,
sociedade, ou grupo social – passa pela construção de espaços físicos e simbólicos que
(re)criam as características tidas como compartilhadas. Estes espaços, denominados por Nora
como ''espaços de memória'', teriam a função de mostrar permanência, fixação da memória,
“lugares onde a memória se cristaliza e se refugia”. Através da analise destes lugares a
compreensão dos processos pelos quais se deu sua criação, bem como a produção de uma
memória social e sua consequente narrativa consolidada historicamente como memória
hegemônica, qualifica estes lugares de memória como símbolos indentitários. Estes espaços
seriam vestígios voluntários deixados pelo homem com o fim de se inscrever na história, e
portanto no patrimônio memorial, de sua sociedade. Políticas de preservação e “resgate” da
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memória oficial/universal são, assim, regidas por perspectivas que privilegiam determinados
vestígios em detrimento de outros. A compreensão da formação da memória coletiva seria a
chave para a compreensão da formação dos discursos hegemônicos de identidade.
(GONÇALVES, 2012)

O lugar de memória supõe, para início de jogo, a justaposição de duas ordens de
realidades: uma realidade tangível e apreensível, às vezes material, às vezes menos,
inscrita no espaço, no tempo, na linguagem, na tradição, e uma realidade puramente
simbólica, portadora de uma história. A noção é feita para englobar ao mesmo tempo
os objetos físicos e os objetos simbólicos, com base em que eles tenham ‘qualquer
coisa’ em comum. *...+ Lugar de memória, então: toda unidade significativa, de ordem
material ou ideal, que a vontade dos homens ou o trabalho do tempo converteu em
elemento simbólico do patrimônio memorial de uma comunidade qualquer. (NORA,
1986 apud GONÇALVES, 2012)

O levantamento da memória coletiva relacionada com os cinemas de Erechim trouxe à
tona questões politicas, sociais e culturais próprias da elite erexinense. Ou seja, o
reconhecimento da história dos cinemas como a história de uma determinada rede de sujeitos
associada a sua posição socioeconômica projeta seus “vestígios” como “lugares de memória”
da cidade, apontando para seu reconhecimento como patrimônio erexinense. Era na avenida
principal do centro da cidade que se desenhava um circuito ritualmente percorrido pela elite,
formado por espaços de sociabilidade cultuados: a igreja, o café e os cinemas. Foi ao
compartilhar estes espaços que os sujeitos desta rede produziram a noção hegemônica de
identidade erexinense.

A memória e o reconhecimento da história
Segundo Paul Ricoeur (2007), a memória desempenha papel fundamental na
apropriação da história visto que esta é esclarecida, instruída pela própria história. Segundo
Ricoeur (2007) a recordação e a lembrança seriam sinônimos da memória em forma de
imagens ausentes de signo. O trabalho da lembrança se encerraria com o reconhecimento e a
interpretação destas imagens, fazendo uma ligação temporal entre passado e presente.
A simbiótica relação entre patrimônio material e imaterial (MICHELON; MACHADO;
GONZÁLEZ, 2012) é lembrada por Françoise Choay ao refletir sobre a noção de monumento a
partir do significado do termo ''lembrar''. Segundo esta autora é a coexistência do material
com o imaterial que faz com que o monumento traga à tona a lembrança do passado
''fazendo-o vibrar como se fosse presente'' (CHOAY, 1990).
Este passado invocado, convocado, de forma direta, contribui para manter e preservar
a identidade de uma comunidade étnica ou religiosa, nacional, tribal ou familiar. Para
aqueles que edificam, assim como para os destinatários das lembranças que veiculam,
o monumento é uma defesa contra o traumatismo da existência, um dispositivo de
segurança. (CHOAY, 1990)
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Relacionando as teorias de Ricoeur e Choay vemos que as narrativas dos usuários,
proprietários e funcionários dos cinemas de calçada estabelecem uma ligação afetiva entre os
indivíduos e imagens que remetem indissociadamente aos espaços de sociabilidade e às
edificações em si. Se para Ricoeur a memória, e consequentemente sua narração, é seletiva, as
narrativas relacionadas aos cinemas de calçada figuram como signos de memórias individuais
selecionadas para compor símbolos da memória coletiva/identidade erexinense.
Tanto em memórias e narrativas que remetem a experiências de socialização (“o
cinema era o local de encontro, a não ser bailes em clubes, o cinema era lugar de namorar
mesmo, e no domingo passear de mãos dadas na avenida depois da missa”¹) quanto em
memórias individuais (“eu sofro muito, porque eu vivi essa época em que a cidade era
agradável”²) entendemos haver uma inscrição em mão dupla: da experiência individual como
influente sobre a formação da rede e da experiência de socialização como formadora do
indivíduo. Ou seja, expressam um senso de pertencimento à história, rememorada com
propriedade e afetividade, e não a memórias privadas, valorizando os suportes materiais
destas experiências, mesmo que já inexistentes, como “bens” a serem preservados.

``Sempre que eu passo na frente do prédio do antigo Cine Luz eu me lembro, porque
eu passei dezesseis, dezessete anos ali, todos os dias. Ia de manha abrir, colocava os
cartazes para fora e depois recolhia, ia na rodoviária pegar os filmes. Era meu serviço,
meu trabalho. Todos os dias. E tem uma coisa: eu gostava de fazer isso, eu gostava
muito, eu adorava fazer isso.’’ (Ex. proprietário do Cine Luz)

Memória oficial e memória subterrânea: cinema de calçada e cinema
ambulante
O sociólogo Michael Pollack (1989) analisa os processos de ocultamento de
determinadas memórias e narrativas de grupos ''excluídos, marginalizados e minorias'' pelas
memórias oficiais como forma de evidenciar discursos hegemônicos e imagens
representativas. Segundo Pollock, estes discursos e imagens são:

Indicadores empíricos da memória coletiva de um determinado grupo, uma memória
estruturada com suas hierarquias e classificações, uma memória também que, ao
definir o que é comum a um grupo e o que o diferencia dos outros, fundamenta e
reforça os sentimentos de pertencimento e as fronteiras socioculturais. (POLLACK,
1989)

A relação entre memórias oficiais e as memórias Pollack (1989), baseado na concepção
de memória social de Maurice Halbwachs, chama de subterrâneas, é reproduzida pela relação
entre os cinemas de calçada e o cinema ambulante nas narrativas dos sujeitos ligados à
história
1

Entrevista com ex. proprietário do Cine Luz
² Usuário dos cinemas
dos cinemas em Erechim. Ao mesmo tempo em que a iniciativa do SESI reforçou a separação entre o
centro e a periferia da cidade, criou pontos de interseção entre a elite e os “marginalizados”'. O cinema ambulante
desempenhou um papel de difusor do ideário modernista e cosmopolita configurado no circuito da elite de
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Erechim, que, através dos filmes, se inseriam nas comunidades “carentes” que não tinham acesso aos cinemas de
calçada. Como afirma Migliavacca (2010) “os grupos (...) instituem convenções coletivas, ora implícitas ora
evidentes, inscritas através dos códigos corporais e de linguagem” gerando ''um jogo de pertencimento ou
exclusão''. Ou seja, a participação no circuito do centro da cidade dependia, em grande parte, da transposição de
fronteiras não somente geográficas, mas econômicas e socioculturais.

‘’As mulheres não podiam frequentar os cinemas, o café, se não fosse com um vestido
novo, e os homens também, sempre com roupa nova. Havia aquela questão de se
apresentar para a sociedade, era caro, as bebidas no café eram caras também.’’
(Usuário dos cinemas)

Magliavacca (2010) cita ainda a importância do patrimônio como mediador de reflexões das
diferenças culturais, quando traz à tona a relação entre ''nativos'' e '' de fora'' em uma cidade
litorânea e de forte apelo turístico. Os ''de fora'' não necessariamente são turistas, mas mais
frequentemente se referem aos moradores da periferia. A valorização do centro da cidade a
partir de uma série de tombamentos do patrimônio hegemônico legitima os moradores,
sobretudo os mais tradicionais, desta área como ''nativos'', ou seja, aqueles que colonizaram e
construíram o patrimônio reconhecido e, portanto, a identidade da cidade. Ao falarem sobre os
cinemas de Erechim, os sujeitos entrevistados não incluíam, frequentemente expressando seu
desconhecimento sobre, o cinema ambulante na história do cinema em Erechim. Ou seja, a
história/memória “oficiosa” dos cinemas de Erechim não abarcou, nas narrativas dos
entrevistados, o cinema ambulante destinado aos ''de fora''. A história relevante e
“reconhecível” como patrimônio é a história que articula não somente os aspectos técnicos (a
projeção de filmes) e imagéticos (o cinema ambulante exibia os mesmo filmes projetados nos
cinemas de calçada), mas também os aspectos afetivos compartilhados que agenciam a
lembrança dos membros do grupo abordado.
A memória coletiva subterrânea equivale ao que é socialmente esquecido, mas não suprimido.
Ricoeur (2007) afirma que ''o esquecimento tem igualmente um polo ativo ligado ao processo
de rememoração, essa busca para reencontrar as memórias perdidas, que, embora tornadas
indisponíveis, não estão realmente desaparecidas.'' Assim, o desconhecimento ou o
esquecimento do cinema ambulante por pessoas ligadas à elite socioeconômica da cidade
ressalta a necessidade de um olhar plurilateral na continuidade da reflexão sobre a temática
patrimonial neste contexto para que, como afirma Fonseca (2010) “o patrimônio não seja
reduzido as expressões de algumas matrizes culturais, como as de origem europeia, pois isto
representa um ônus para a sociedade em geral, bem como para alguns cidadãos em
particular”.
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Considerações finais
Como atividade de extensão, o levantamento e análise de fontes orais e escritas sobre a
história dos cinemas de Erechim pode ser apontada como o próprio resultado do projeto no
qual se desenvolve. O conteúdo dos depoimentos e das imagens coletadas apontam, no
entanto, para um horizonte investigativo e um campo de debates mais amplos. A explicitação
do recorte socioeconômico, político e cultural no qual se inscrevem a história e a memória
coletiva a respeito das salas de cinema, a assimetria com relação à atividade de projeção de
filmes do cine ambulante, e o agenciamento de aspectos políticos e econômicos da cidade para
contextualizar a história dos cinemas buscam inserir a perspectiva esboçada neste artigo tanto
no campo dos estudos acadêmicos sobre memória e patrimônio quanto nas discussões acerca
de ações, programas e políticas patrimoniais e de reconhecimento de identidades coletivas em
Erechim e na região do Alto Uruguai como um todo.
A análise dos dados levantados inicia uma articulação necessária entre aportes do campo
socioantropológico e da pesquisa em arquitetura e urbanismo, contribuindo para um olhar que
busca superar a dissociação entre patrimônio material e imaterial. Ou seja, buscamos mostrar
a dimensão imaterial que necessariamente emerge do levantamento ou inventario de
determinados bens materiais, no caso, a memória da elite socioeconômica da cidade de
Erechim por meio do levantamento das salas de cinema da cidade ao longo do século XX. Por
outro lado, também abordamos brevemente a relação tão cara para os laudos patrimoniais
entre os modos de agir – a circulação de pessoas pelo centro da cidade entre salas de cinema,
cafés e igrejas - e seus suportes materiais. Por fim, avançamos em relação às narrativas dos
entrevistados,

procurando

contextualizar

os

discursos

sobre

uma

identidade

fundamentalmente modernista da cidade nas estratégias de difusão de valores e projetos de
grupos específicos em relações de disputa e busca por posições hegemônicas na sociedade
regional.
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Estradas e Histórias: A imigração alemã e o processo de urbanização
de Juiz de Fora – Minas Gerais
Raquel von Randow Portes 313

Resumo
O presente artigo aborda os vestígios da imigração alemã, sob os aspectos histórico, social,
politico e econômico com ênfase para a questão urbanística e o seu reflexo na formação e expansão de
Juiz de Fora. O período histórico abordado tem início em 1836, quando realiza-se o primeiro traçado
urbano da cidade pelas mãos do engenheiro alemão Henrique Guilherme Halfeld, até meados de 1930,
quando temos o declínio do processo de industrialização da cidade. Destacamos aqui, num primeiro
momento de pesquisa, a busca sobre “as outras versões da história” que envolve a imigração alemã e a
crescente urbanização de Juiz de Fora, desencadeada pela construção da Rodovia União e Indústria, em
1875. Período marcado por grandes transformações e definidor de um perfil singular da história urbana
da cidade, revela na atualidade um importante papel para o entendimento de sua ocupação e para
314
formação do patrimônio urbano local.
Palavras-chave: Juiz de Fora. Imigração alemã. Patrimônio cultural.

Por caminhos e estradas
Caminhos, estradas, ferrovias e rodovias fazem parte da história e do processo de
formação e expansão de Juiz de Fora. A mancha urbana da cidade, no sentido da sua
configuração urbanística, caracteriza-se por uma trama alongada, partindo do seu núcleo
histórico, o centro tradicional urbano315, para os principais eixos indutores do crescimento
urbano. Estes eixos representam as principais rotas e itinerários de comunicação da cidade
com a região e outros estados, perpassando diferentes épocas e ciclos econômicos.
Relacionados aos principais caminhos ou eixos de comunicação, podemos destacar
três períodos históricos caracterizados como mais significativos para a formação da cidade de
Juiz de Fora, atrelados também aos diferentes ciclos econômicos. O primeiro refere-se ao
Caminho Novo (início do século XVIII) o qual se configurou como ponto de partida do
povoamento da cidade devido à produção aurífera e cafeeira; o segundo aborda a Expansão
Cafeeira (início do século XIX) onde a cidade configura-se como um vasto território de
produção deste gênero, deflagrando a construção da Estrada do Paraibuna. O terceiro
momento enfatiza o processo de industrialização do município(a partir do final do século XIX
até os dias atuais), desencadeado pela construção da Rodovia União e Indústria que
compreende o trecho, Juiz de Fora – Petrópolis – Rio de Janeiro. Período marcado por grandes
transformações e definidor de um perfil singular da história urbana da cidade, será
detalhadamente abordado na proposta a seguir.
313

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Mestre em
Planejamento e Produção do Espaço Urbano e Doutoranda em Cultura e Espaço pela Universidade Federal
Fluminense. Professora Assistente do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de
Fora. E-mail: raquel.portes@ufjf.edu.br
314
O texto aqui apresentado insere-se no escopo da tese de Doutoramento, em desenvolvimento, sob o
título provisório: Por Caminhos e Estradas: Vestígios da imigração alemã no processo de urbanização de Juiz de
Fora. Cabe destacar aqui as pesquisas realizadas através da participação no Núcleo de Pesquisa e Extensão
Urbanismo em Minas Gerais, voltadas para a memória da cidade, planos, projetos e urbanistas, como nos seguintes
projetos: “Urbanismo em Minas Gerais: Olhares de engenheiros, arquitetos e outros profissionais nas idealizações e
realizações urbanísticas para as cidades mineiras” (CNPq - Edital MCT/CNPq 03/2008) e “Pelas Cidades: Jornadas de
planejamento municipal pela proteção da memória e do patrimônio cultural dos municípios” (Edital MinC – 2011).
315

O centro tradicional urbano e seu processo de formação foi abordado na dissertação de mestrado em:
PORTES, Raquel von Randow. O centro tradicional urbano de Juiz de Fora face às novas centralidades. Dissertação
de mestrado, Niterói: UFF, 2010.
577

ANAIS - 7º SIMP - Semniário Internacional em Memória e Patrimônio - http://simp.ufpel.edu.br
Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural- PPGMP – UFPel - http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp

Com o declínio da produção aurífera ao final do século XVIII, o Caminho Novo passa a
ser utilizado como meio para o abastecimento interno, especificamente da Corte do Rio de
Janeiro. A proximidade da Zona da Mata Mineira com o Vale do Paraíba Fluminense, região
que se apresentava economicamente dinâmica devido ao cultivo e comercialização do café,
permitiu o fluxo de contingentes populacionais cada vez maiores, influenciando a implantação
do cultivo do gênero e sua consolidação316. A expansão das plantações no estado de Minas
Gerais se deu de maneira contígua à produção fluminense.
Em 1836, diante da necessidade de um acesso mais adequado que fizesse a ligação da
capital do Estado, Vila Rica, até o Paraibuna, na divisa com o Estado do Rio de Janeiro, foi
contratado pelo governo o engenheiro alemão Henrique Guilherme Fernando Halfeld317,
responsável pela construção de um novo percurso denominado Estrada do Paraibuna.
Definimos este momento como o ponto de partida da tese em questão, representando o
marco da primeira intervenção estrangeira, de origem alemã, sobre o espaço urbano,
desencadeada no período compreendido pelos anos de 1836 e 1838.
Através da implementação da Estrada do Paraibuna formou-se uma nova localidade,
em particular no trecho escolhido pelo engenheiro alemão Heinrich Wilhelm Ferdinand Halfeld
para a instalação da sua propriedade. Para ali foram transferidos outros moradores, do antigo
povoado, que se assentava nas imediações da velha fazenda do Juiz de Fora, na outra margem
do rio Paraibuna.318 Assim José Luiz Stheling, referência utilizada neste estudo sobre as
intervenções germânicas na história de Juiz de Fora, em particular sobre a trajetória do
engenheiro, descreve que Halfeld "...traçou uma reta norte-sul e, mais tarde, várias ruas na
direção leste-oeste, orientadas na trajetória do sol"319. As vias retas em traçado ortogonal,
com dimensões folgadas, atendiam aos preceitos da modernidade preconizados pela higiene
urbana. Surgia, assim, uma cidade nova, feita sob um plano em um local previamente
escolhido.
Santo Antônio do Paraibuna transformou-se no principal núcleo urbano da região, pois
ali se concentrava a produção das fazendas para ser transportada e comercializada na Corte.
Tal fator ligado a localização e facilidade de acesso, permitiu um acúmulo de capital que
desencadeou uma série de transformações e incentivou o desenvolvimento de novos setores,
como resultou também no concurso para a construção da Rodovia União Indústria.
A implementação do percurso rodoviário da estrada União-Indústria que fazia a ligação
com o Rio de Janeiro, a capital do Império, bem como os itinerários ferroviários, em seguida,
contribuiram bastante para a expansão econômica da cidade e da região. O início deste
processo aconteceu no ano de 1852, quando o Comendador Mariano Procópio Ferreira Lage
obteve do império a concessão para a construção da rodovia. Com esta concessão Mariano
Procópio escolheu Santo Antônio do Paraibuna para ser a sede da Companhia União e
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Indústria. Inaugurada em 23 de junho de 1861, esta estrada de rodagem era,
"...contemporânea às primeiras medidas de modernização da vida econômica brasileira, numa
época, em que a ferrovia ainda mostrava-se como um sistema de transporte a ser implantado
a médio prazo."320
Em Juiz de Fora, chegaram cerca de 1.200 imigrantes alemães incorporados aos
empreendimentos da Companhia União Indústria: a construção da Rodovia União Indústria e a
instalação da Colônia Alemã Dom Pedro II. Neste período a cidade contava com pouco mais de
6.000 habitantes e a falta de infra-estrutura apropriada para receber o contingente imigrante
acarretou transtornos dos mais diversos.
A construção da Rodovia União Indústria, inaugurada com a presença marcante do
Imperador do Brasil e de sua corte, mexeu nos pilares da organização urbana de Juiz de Fora,
deslocando o traçado da Rodovia para fora do perímetro urbano, cuja concentração já se fazia
ao longo da rua Direita. Assim, deu início à primeira transformação no traçado urbano do
município, realizado pelo engenheiro Henrique Guilherme Halfeld, sendo coroada pelo grande
desenvolvimento industrial da região.
Acreditamos que ascenção industrial de Juiz de Fora foi possibilitada pela abertura do
novo caminho rodoviário que fez por atrair diversas indústrias, principalmente as do setor
têxtil, para a cidade. Destacamos neste período a importante presença comunidade teuta na
cidade que, após o término da construção da Rodovia e o fracasso da Colônia Dom Pedro II,
permaneceu na região, criou uma rede de negócios e impregnou a cultura 'juizforana' com
diferentes hábitos, costumes, modos de viver, construir, rezar, divertir-se e, principalmente, na
apropriação da cidade. Como conclui Arantes, no seu texto sobre as relações de solidariedade
e conflitos nas trajetória dos alemães na cidade:
“Pensar na presença alemã em Juiz de Fora é mais que falar de suas importantes
contribuições no setor industrial e educacional(…). Integrados aos negros, italianos e
portugueses, além de outros estrangeiros, alemães e descendentes participaram da
construção da identidade local. Mesclando suas originais raízes àquelas nacionais, a
comunidade alemã local, em conformidade com o comportamento de outras colônias alemãs
por todo Brasil, nas suas reações cotidianas, nas relações de parentesco, trabalho e afetos,
recriaram costumes e tradições na nova terra que os acolheu.”321
No cenário de industrialização precoce em relação as demais cidades mineiras, Juiz de
Fora, cidade do século XIX, caracterizou-se mais europeia que colonial, derivado diretamente
da influência da imigração e de todo o processo desencadeado por Mariano Procópio. Ainda,
em estreita vinculação com o dinamismo do Rio de Janeiro, não participou significativamente
da cultura colonial mineira. Seu desenvolvimento industrial, pautado pela modernização
capitalista, trouxe para a cidade, além de apitos das fábricas e da luz elétrica, o desejo de
civilizar-se nos moldes dos centros europeus. A vida e o traçado urbano tinham como
norteadores a fábrica, conforme destaca Maraliz de Castro, importante fonte sobre a história
juizforana no periodo abordado, no seguinte trecho:
“E mais importante que a distância física entre Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Ouro Preto
e mais tarde Belo Horizonte, se coloca a natureza de sua urbanização. Enquanto as cidade
barrocas se formavam e se guiam pelo signo das igrejas, a população de Juiz de Fora teve sua
320
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vida normalizada pelos apitos das fábricas de estilo neoclássico e o bater dos tamancos de seus
operários de ambos os sexos e diversas nacionalidades”322
Num trecho da obra autobiográfica de Murilo Mendes, o poeta brasileiro de origem
juizforana, destaca tal pioneirismo:
“Juiz de Fora, dizem, antecipou-se a São Paulo em certos pontos de industrialização,
conta com uma hidroelétrica além de fábricas de tecidos, de cerveja, móveis,(...).”323
A questão da imigração alemã e suas repercussões no ambiente cultural e as
transformações na ocupação urbana, estão intrinsecamente ligadas à história da formação do
município em relação à conformação urbanística, cultural e social. Através dos indícios
deixados nas construções e na forma de ocupação urbana, é possível ter uma dimensão
melhor da contribuição dos mesmos para industrialização e urbanização da cidade, na
transição do século XIX para o século XX.

Caminhos Teóricos e Metodológicos
Remontar a história de formação e ocupação do território juiz-forano, no intuito de
identificar as contribuições da comunidade imigrante e a permanência de suas marcas na
atualidade, nos possibilitou importantes descobertas, descritas a seguir.
Primeiramente, buscamos uma aproximação do objeto de estudo que parte do geral,
sobre os múltiplos processos de ocupação e formação da cidade, para o particular, com ênfase
para as propostas desenvolvidas a partir da instalação da Companhia União e Indústria e as
transformações desencadeadas neste momento. Como base para a implantação da pesquisa
foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a história da cidade, bem como a
identificação dos principais acervos documentais e publicações periódicas locais.
Considerando as fontes utilizadas para remontar a história de Juiz de Fora e, por
conseguinte, a contribuição da imigração alemã a esta, encontramos várias lacunas, assim
como a unicidade de discursos em relação a grandes agentes transformadores do espaço
urbano. Neste sentido, recorremos ao pensamento filosófico e o processo de construção da
história, relevantes para a reflexão quanto à postura, participação e real contribuição dos
diversos autores dentro do estudo proposto.
Em Platão desfrutamos das primeiras distinções de conhecimento, onde este, entre
outras características, apresenta-se como um momento de reflexão, de desconfiança das
próprias opiniões e das opiniões de outros, num exercício dialético. Assim, à semelhança de
Sócrates, em todos os momentos podemos afirmar que nossa única certeza é a dúvida. Esta
atitude, fundamentalmente educacional e filosófica, nos leva a questionar e a estabelecer um
diálogo com nós mesmos, com as fontes e referências utilizadas para a pesquisa.
A razão e o pensamento dialético também foram abordados por Georg Wilhelm
Hegel324. Segundo este, a razão é a “exigência do pensamento em busca da verdade” e, a razão
dialética representa “a plena potencialidade humana da liberdade de conhecimento da
realidade”. Desejando solucionar o problema das transformações às quais a realidade está
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submetida, apresenta a dialética como um movimento racional que permite transpor uma
contradição.
Segundo Hegel, a dialética está nas coisas e no pensamento, na medida em que o
mundo real e o pensamento formam uma unidade, submetida a lei universal da contradição. A
característica fundamental da dialética hegelriana é a negação, em que a positividade se
realiza através da negatividade, da tese, antítese - processo importante para a aquisição e
compartilhamento do conhecimento.
Numa aproximação com a pesquisa, considerando as fontes utilizadas para remontar a
história da cidade de Juiz de Fora e, por conseguinte, a contribuição da imigração alemã a esta,
percebemos várias lacunas, assim como a unicidade de discursos em relação a grandes agentes
transformadores do espaço urbano, como Halfed e Mariano Procópio. Utilizando a visão
dialética, nos questionamos sobre os outros lados da verdade e as realidades opostas.
Entender a história da cidade e a verdadeira contribuição da população teuta neste
momento necessitou de uma desestabilização de diversos conceitos e histórias apreendidas ao
longo de toda jornada estudantil, enquanto cidadã juizforana. O conceito sobre a própria
história e a historiografia local foram colocadas em jogo. Novos autores foram buscados a fim
de encontrar o outro lado da história, como foi realizado numa segunda revisão bibliográfica
específica. Através desta, notamos que a representação dos imigrantes alemães sob a ótica de
diferentes autores apresenta-se mitificada.
Sobre como se escreve e como se interpreta a história, foi realizado uma análise sobre
o conceito e o papel da “nova história”, através de autores como Michel Focault e Paul Veyne.
Para Foucault, a história é resultado de jogos múltiplos, de inúmeros afrontamentos
entre forças e saberes, é fruto da emergência de uma dispersão de acontecimentos que são
conseqüência de embates, que emergem em meio a forças e poderes. Por isso, a história
praticada como genealogia “restabelece os diversos sistemas de submissão: não a potência
antecipadora de um sentido, mas o jogo casual das dominações”325.
A história de Juiz de Fora, remontada por vários autores do início do século XX
sucumbi-se ao campo das dominações e torna-se instrumento para tanto para a concepção de
mitos, quanto para justificar uma ordem aparentemente natural, porém imposta. Ainda,
segundo Focault, vários elementos compõem uma história, no entanto:
“É preciso saber reconhecer os acontecimentos da história, seus abalos, suas
surpresas, as vacilantes vitórias, as derrotas mal digeridas[...]. A história com suas
intensidades, seus desfalecimentos, seus furores secretos, suas grandes agitações febris como
suas síncopes, é o próprio corpo do devir. É preciso ser metafísico para lhe procurar uma alma
na idealidade longínqua da origem.”326
Assim, a história é o lugar do acontecimento da verdade, razão pela qual esta é sempre
uma face da verdade. Daí o investimento infrutífero na busca em distinguir o verdadeiro do
falso, o fundado do não-fundado, o legítimo e do ilusório. Sendo a verdade um acontecimento,
sua abordagem é outra.
A abordagem sobre a história teuta em Juiz de Fora, em quase todas as obras
estudadas, fazem uma alusão supervalorizada do perfil empreendedor do imigrante alemão,
sua aptidão para o trabalho e para a disciplina. Estes, na maior parte das vezes, são descritos
como agentes do progresso local, implementadores da civilização e do processo de
industrialização do município. Tal perfil, poderia ser visto como de grande influência no
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processo de urbanização e construção de uma “nova cidade”, como sugerido no projeto de
pesquisa apresentado por mim.
Porém, após uma nova revisão bibliográfica, percebeu-se que tais feitos referem-se a
apenas uma parte bem sucedida da grande comunidade alemã, formada em sua maioria por
famílias de camponeses, que, por consequencia das circustâncias, acabaram engressando ao
mercado de trabalho operário. Esta abordagem da história, realizada por diversos autores
“*…+ressaltaram a operosidade e a modernidade daquelas famílias que, de uma forma
ou de outra, conseguiram abrir alguns estabelecimentos proto-industriais, omitindo da história
da imigração local a maior parte do contigente de germânicos, formada por agricultores
expropriados e pobres que, longe de serem ricos capitalistas, acabaram formando parte do
mercado consumidor e de mão-de-obra barata, essencial para o desenvolvimento da indústria
local*…+.”327
A história da minoria, ou a história vista por baixo, realizada recentemente por alguns
autores, em grande parte historiadores e economistas, auxiliam no preenchimento de diversas
lacunas e na construção de uma outra história de Juiz de Fora. Segundo Paul Veyne
“Por baixo da superfície tranquilizadora da narrativa, o leitor, a partir do que diz o
historiador, da importância que parece dar a este ou àquele tipo de fatos(a religião, as
instituições), sabe inferir a natureza das fontes utilizadas, assim como as suas lacunas, e essa
reconstituição acaba por tornar-se um verdadeiro reflexo*…+; sabe que os povos ditos sem
história são, simplesmente, povos cuja história se ignora.”328
Ainda, esta nova relação da produção historiográfica atual com a história da cidade
revela não só fatos omitidos do passado mas, ressalta as transformações de nossa época.
Assim, Veyne afirma que o conhecimento da história é em parte intelectual e em parte
subjetivo pois, faz parte tanto da consciência quanto da existência.
É necessário pensar historiograficamente, como sugere Carlo Ginzburg, indicando os
caminhos para se refletir sobre o “inextirpável componente artesanal do trabalho do
historiador”329. O atrelamento indissociável entre teoria e história articula as dimensões da
prática historiográfica(pesquisa em arquivos, manuseio de fontes primárias) com a da reflexão
sobre o ofício (a discussão dos métodos ou das abordagens, e mesmo a construção de teorias
ou filosofias da História), especificamente sobre a ocupação da imigração alemã, no sentido de
dar-lhe lugar na história, contribuindo para os processos de memória e preservação.
Sobre as versões entre o “verdadeiro, falso e fictício”, adotamos algumas
considerações de Carlo Ginzburg, expostas no livro “O fio e os rastros”, que são facilmente
transpostas para a tese em questão, quando analisamos a bibliografia disponível. Por exemplo,
quando nos deparamos com o mito criado em torno do perfil empreendedor do imigrante
alemão e sua imprescindível contribuição para a industrialização da cidade não podemos tratar
a afirmação como negativa, pois houve uma contribuição real na industrialização, não como
grandes empresários industriais, mas como mão de obra disponível e qualificada. Assim, como
ressalta Ginzburg, “uma afirmação falsa, uma afirmação verdadeira e uma afirmação inventada
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não apresentam, do ponto de vista formal, nenhuma diferença”330, cabe porém ao olhar
investigativo, captar o sentido na história no acontecimento narrado.
Após as análises realizadas e, considerando as lacunas e mitificações ao longo da
construção da história de Juiz de Fora e seus agentes formadores, abordamos o novo conceito
de espaço, proposto por Doreen Massey. O espaço urbano, tratado como foco no contexto da
tese, é palco de diversos eventos relacionados a expansão da cidade através de diferentes
eixos e comunicação. Este espaço até então era visto como elemento físico de suporte ao
acontecimento histórico, datado no tempo.
Doreen Massey propõe novas formas de conceber o espaço, onde este, mais do que
algo que se percorre, “solo e mar”, ou superfície, deve ser concebido como um encontro de
trajetórias, e assim, um encontro de histórias.
Nas suas proposições iniciais visando uma abordagem alternativa do espaço segundo
três pospostas:
1 – Reconhecer o espaço como produto de inter-relações, constituído através de
interações, desde a escala global até a cotidiana;
2 – Compreender o espaço como a esfera da possibilidade da existência da
multiplicidade, no sentido da pluralidade contemporânea, como a esfera na qual distintas
trajetórias coexistem, como a esfera, portanto, da coexistência da heterogeneidade.
3 – Reconhecer o espaço como estando sempre em construção. Porque o espaço nesta
interpretação, é um produto de relações-entre, relações que estão imbuídas em práticas
materiais que devem ser efetivadas, sempre no processo de fazer-se.
Assim, a forma de conceber o espaço interfere diretamente na forma de se fazer a
história, como também perturba a maneira como certas questões políticas são colocadas.
Assim, esta nova concepção sobre o espaço pode contribuir para uma abertura para a genuína
esfera do político.
“O que se espera é contribuir para um processo de libertação do espaço de sua velha
cadeia de significado e associá-lo a uma cadeia diferente, na qual pudesse ter,
particularmente, maior potencial político.”331

O espaço urbano, entendido como local de trajetórias múltiplas, possibilita a
existência de diversos atores/construtores de várias realidades. Transpondo tal consideração
para a elaboração da tese, consideramos as várias histórias, os vários caminhos percorridos,
como temas a serem tratados, assim como a história oculta dos imigrantes operários e sua
conexão e interação com e como grandes agentes transformadores.
Percorrendo novos caminhos, em antigas trajetórias
“Cada idade, ou cada praticante, pode fazer novas perguntas à evidência histórica, ou
pode trazer à luz novos níveis de evidência. Nesse sentido, a “história” (quando examinada
como produto da investigação histórica) se modificará, e deve modificar-se, com as
preocupações de cada geração [...]. Mas isso não significa absolutament que os próprios
acontecimentos passados se modifiquem a cada investigador, ou que a evidência seja
indeterminada. As discordâncias entre os historiadores podem ser de muitos tipos, mas
330
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continuarão sendo meros intercâmbios de atitude, ou exercícios de ideologia, se não se
admitir que são conduzidas dentro de uma disciplina comum que visa o conhecimento
objetivo.”
Edward Palmer Thompson
A abordagem sobre a história teuta em Juiz de Fora, em quase todas as obras
estudadas durante o processo de revisão bibliográfica, fazem uma alusão supervalorizada do
perfil empreendedor do imigrante alemão, sua aptidão para o trabalho e para a disciplina.
Assim, são descritos como agentes do progresso local, implementadores da civilização e do
processo de industrialização do município. Este perfil, poderia ser visto como de grande
influência no processo de urbanização e construção de uma “nova cidade”. Porém tal feito
refere-se a apenas uma parte bem sucedida da grande comunidade alemã, formada em sua
maioria por famílias de camponeses, que, por consequencia das circustâncias, acabaram
ingressando ao mercado de trabalho operário.
Novos autores, inseridos na bibliografia específica sobre o tema, colocam a questão da
industrialização sob o foco da “história da maioria”, ou seja, aquela parcela que ficou à
margem do conhecido progresso econômico da “Manchester Mineira”, ocorrido entre os anos
finais do século XIX e as primeira décadas do século XX, como muito bem ilustra a obra “A
margem do caminho novo: experiências populares em Juiz de Fora”. Cláudia Maria Ribeiro
Viscardi e Monica Ribeiro de Oliveira organizaram a obra com base em pesquisas
desenvolvidas no âmbito do Programa de Pós-gradução em História da Universidade Federal
de Juiz de Fora, trazendo a tona “um novo olhar sobre a população marginalizada de Juiz de
Fora – ex-escravos, ciganos, vadios, imigrantes alemães, entre outros – À margem do caminho
novo articula a história da cidade como os principais acontecimentos históricos nacionais e
internacionais”. Ainda, este novo olhar traz uma importante contribuição para repercussão da
nova história nas salas de aula do ensino fundamental e médio, diminuindo a distância ainda
presente entre a produção historiográfica acadêmica e os conteúdos e bibliotecas da rede
pública.
Seguindo a linha da história contada através de parcelas ou parte de grupos sociais, o
livro “Solidariedades e Conflitos: Histórias de vida e trajetórias de grupos em Juiz de Fora”332,
também produzido no âmbito da Pós-graduação em história da UFJF, resgata a memória de
parte dos grupos sociais como imigrantes portugueses, alemães, italianos, sírios e libaneses, e
negros – escravos forros e livres. Tal obra representa uma importante contribuição para o
resgate da memória e identidade dos grupo de imigrantes germânicos, mostrando desde a
chegada a cidade, as razões de sua vinda, como se fixaram na região, as dificuldade
encontradas, os conflitos que travaram, mas também as redes de solidariedade articuladas
como forma de sobreviver, enfrentar os infortúnios e, sobretudo, para a manutenção da sua
identidade.
Por fim, cabe destacar duas dissertações de mestrado, também na area da história. A
primeira, de Monica Ribeiro de Oliveira, “Imigração e industrialização: os alemães e os
italianos em Juiz de Fora (1854-1920)”, como o primeiro estudo da autora, já citada aqui. E a
segunda Deivy Ferreira Carneiro, “Conflitos, crimes e resistências: uma análise dos alemães e
teuto-descendentes através de processos criminais (Juiz de Fora 1858 – 1921)”. Ambas focam
principalmente no processo de industrialização e seus agentes, “diretos e indiretos” levando
em consideração a real contribuição da imigração alemã. Deivy Carneiro procura, dentre
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de grupos em Juiz de Fora. Juiz de Fora: Editora da UFJF, 2000.
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outras coisas, relativizar as representações elaboradas sobre os germânicos que foram
contratados, pela Companhia União e Indústria e que formaram a colônia agrícola D. Pedro II
em Juiz de Fora. Neste sentido, analisa os conflitos interpessoais empreendidos pelos
germânicos como uma forma de contra-argumentar a visão histórica construída a respeito
desta etnia. Para tanto, utiliza de “novas fontes” documentais de construção histórica, como
processos criminais com o objetivo de resgatar algumas ações de um grupo que vivenciou
novas experiências em momentos de tensão numa cidade em transformação.
O espaço urbano, entendido como local de trajetórias múltiplas, possibilita a
existência de diversos atores/construtores de várias realidades333. Assim, consideramos as
várias histórias, os vários caminhos percorridos, como temas a serem tratados, assim como a
história oculta dos imigrantes operários e sua conexão e interação com e como grandes
agentes transformadores. Recolocar na história da cidade estas diversas trajetórias e suas
contribuições, resgata a memória e a identidade de grande parte da população hoje
“esquecida” e, possibilita o exercício político dentro do espaço urbano.
Por caminhos e estradas inicia-se a ocupação da cidade de Juiz de Fora. Cidade do
interior de Minas, localizada numa posição estratégica, equidistante das principais capitais da
região sudeste e a meio caminho do Rio de Janeiro a Ouro Preto(antiga Villa Rica), se tornou
ponto de paragem dos antigos viajantes do Caminho Novo. Mitos, fatos e histórias compõem
o quadro de formação e expansão da cidade e corroboram para a construção de sua história.
Esta deve ser escrita pautada sempre no conhecimento e no exercício da memória e da
identidade.
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O Acervo Benno Mentz: alguns elementos de sua trajetória como
patrimônio histórico-cultural da colonização alemã no Rio Grande do Sul

Rosangela Cristina Ribeiro Ramos334

Resumo
O presente texto busca apresentar, em linhas gerais, o Acervo Benno Mentz (ABM). Tal corpus
documental é referência sobre o processo de colonização alemã no Rio Grande do Sul, devido a
variedade das coleções congregadas, cite-se, materiais ligados a imprensa como: jornais, revistas,
almanaques, fotografias, correspondências, dentre outros. O ABM possui mais de duas décadas de
existência só com este nome, pois antes o atual patrimônio do acervo fazia parte do Instituto Benno
Mentz, que teve início logo após a morte de seu idealizador (no final do ano 1954) e vigorou até a
década de 1970. Posteriormente, o material do acervo foi resguardado pela UFRGS, entre 1988 e 2009.
Na atualidade encontra-se no Espaço de Documentação e Memória Cultural - DELFOS/PUCRS. É preciso
salientar que, apesar de constituir-se, essencialmente, com material em idioma alemão, o acervo
possibilita realizar inúmeros estudos de caráter científico, nas mais variadas áreas do saber, muito além
da História.
Palavras-chave: Patrimônio. Memória. Acervo. Colonização alemã.

O presente texto deriva de uma pesquisa, em andamento, de mestrado, cujo
objetivo inicial é identificar e analisar elementos históricos da trajetória do Acervo Benno
Mentz (ABM), desde o século XIX, além de apresentar alguns dos tipos documentais existentes
no mesmo. Inicialmente é preciso salientar que a preservação de tal corpus documental devese, principalmente, à biografia do empresário teuto-gaúcho Benno Frederico Mentz (18961954), pois interessado na genealogia das famílias alemãs e na história destes colonizadores e
seus descendentes no sul do Brasil. Na condição de rico empresário e benemérito à causa da
identidade germânica, Benno Mentz investiu recursos humanos e financeiros na ânsia de
angariar material à sua coleção.
Esta pesquisa decorre da necessidade de se saber mais sobre sobre o acervo, pois as
informações sobre tal corpus documental ainda são escassas ou pouco acessíveis, assim
ocasionando o seu “quase” desconhecimento pela comunidade acadêmica, principalmente,
em gerações mais recentes de pesquisadores. Outra questão se deve ao fato da associação
simplista do acervo à história da colonização alemã, e a constante repetição - que gera certo
amedrontamento - de que todo o material esta em idioma alemão, fato que não se verifica,
pois a autora foi uma das bolsistas que ao longo de três anos se dedicou a organização da
imprensa do acervo e, definitivamente, não domina a língua de Goethe.
Sabe-se que a imigração alemã contribuiu, não apenas economicamente, mas também
culturalmente para a formação da sociedade rio-grandense, por isso, o desenvolvimento desta
pesquisa visa à contribuição de um novo material teórico para o estudo da colonização alemã,
através do estudo da formação do Acervo Benno Mentz e seu relevante papel, ao abrigar uma
imensidade de fontes materiais, preservadas, em diferentes níveis. A partir do estudo e análise
334
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da história do ABM, será buscado compreender como foram reunidos e preservados os
materiais, dentre os quais: 34 conjunto de jornais, almanaques, livros, correspondências e
fotografias. Além disso, há uma biblioteca, com grande quantidade de livros voltados à
temática da genealogia, o que ajuda a explicar a confecção das cerca de 25.000 fichas sobre
famílias de origem alemã, sob liderança de Benno Mentz.
Quanto ao inicio da formação de tal corpus documental é importante ressaltar que seu
precursor foi Frederico Mentz (1867–1931), um grande empresário de Porto Alegre,
descendente de alemães, que preocupado com uma possível reconstituição da história da
colonização e imigração alemãs passa a reunir alguns materiais, porém, conforme René E.
Gertz:
(...) depois o filho dele, a partir, de mais ou menos, 1930, Benno Mentz, tomou esse
trabalho a si e ampliou esse acervo até a década de 50, quando faleceu. E o acervo, portanto,
ficou com essa característica de ser um acervo, inclusive, com o nome do Benno Mentz, apesar
de que o pai dele, Frederico, o tenha começado.”335
Sobre à biografia de Benno Frederico Mentz sabe-se que o segundo filho de Frederico
Mentz e Catharina Trein, nasceu em 12 de fevereiro de 1896, em São Sebastião do Caí, e
faleceu em 31 de julho de 1954, em Essen, na Alemanha. Iniciou seus estudos no Ginásio
Farroupilha de Porto Alegre. Em 1919, partiu em viagem de estudos pelos Estados Unidos e
Europa, retornando em 1921, quando assumiu a chefia do escritório da firma Frederico Mentz
& Cia, tornando-se procurador geral dos negócios do pai.
Benno Mentz não seguiu somente, a profissão de comerciante e industrial do pai,
também como, interessou-se pela preservação da história da colonização alemã no Rio Grande
do Sul, tornando-se o responsável por angariar a maior parte dos componentes do acervo. Na
condição de benemérito à causa da identidade germânica, dos descendentes de alemães no
sul do Brasil, ele investiu recursos humanos e financeiros na ânsia de obter material à sua
coleção, também utilizou seus contatos para receber doações de editoras, como a Rotermund,
de São Leopoldo.

335

Entrevista realizada em 15/09/2010 com o René Ernaini Gertz, pois é o

coordenador do acervo desde 1988 e uma das pessoas mais habilitadas para descrevê-lo. O
áudio e a transcrição estão armazenados no Laboratório de História Oral da PUCRS. p.2.
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Benno Frederico Mentz (1896-1954)
Fonte: Acervo Benno Mentz (DELFOS/PUCRS)
Como em qualquer pesquisa, sempre se faz necessário a construção de um aporte
teórico. De modo que, ao explicitar alguns dos conceitos que facilitam a abordagem do
objetivo principal desta análise, é possível compreender melhor os resultados apresentados.
Por exemplo, Patrimônio e Memória, ambos complexos por envolverem diversos aspectos
sócio-culturais, e também, por se referirem aos bens incomensuráveis. Estes podem ser
entendidos como bens a serem conservados para que todos o apreciem, pois representam a
identidade de um povo ou de uma época. Daí ser considerado Patrimônio Histórico, podendo
ainda ser classificado como Patrimônio Cultural.
O patrimônio cultural se divide ainda em dois segmentos importantes que são
chamados de Patrimônio Material e Patrimônio Imaterial, sendo que para este trabalho, nos
cabe utilizar o primeiro que se define por bem tangível, como uma edificação, ou mesmo um
objeto que tenha sido selecionado por dada população, ou órgão, para representar a cultura
de povo, grupo ou pessoa.
Conforme Dominique Poulot336 o conceito de patrimônio vem se transformando ao se
aproximar, mais intimamente, de outros conceitos como identidade e memória, de modo a
legitimar os imaginários de autenticidade que baseam as políticas patrimoniais, com sua
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respectiva institucionalização como herança e registro do passado nacional, pois “(...) o
patrimônio inscreve-se entre a história e a memória”(POULOT,2009, p.235), visto que o
patrimônio é objeto e instituição de memória, permitindo uma aproximação das sociedades
com os seus passados materiais mesmo que através de representações de modo a ligá-los às
relações sociais do presente. Assim, os patrimônios materiais ou imateriais, classificados como
históricos ou culturais constituem se em fragmentos de memória, ao mesmo tempo, que
permitem observar o que cada sociedade elege como representação de seu passado.
Tratando sobre os lugares da memória Pierre Nora337 (1993) acredita que o lugar da
memória é o local do registro e seu sentido simbólico. São locais materiais e imateriais onde se
pode fixar a memória de uma sociedade. Lugar de reconhecimento coletivo de povos ou tribo,
e local onde se permite criar um sentimento de pertencimento a um grupo/identidade. A
Memória possui inúmeras definições, mas podemos dizer que esta confere identidade a uma
pessoa ou localidade, é composta por seu presente e passado e não está concentrada em um
objeto, fazendo uma conexão entre a objetividade e a subjetividade do homem. Envolve ainda
a memória coletiva construída socialmente, além da identidade de um povo.
Como Patrimônio e Memória são categorias que se inscrevem dentro do campo da
História Cultural se faz pertinente observar que a mesma focaliza seus estudos sobre as
práticas culturais, frequentemente, combinando suas abordagens com outras Ciências - como
Antropologia e Sociologia - na busca de um melhor entendimento de como as culturas foram
vivenciadas por diferentes grupos ao longo da experiência humana e histórica. Pelo fato de ser
uma Ciência Humana, são fatores determinantes, sua constante auto-reflexão e capacidade de
reinvenção, de modo que Jacques Revel338 (2009) aponta para a riqueza e o desafio de se
pensar neste contexto de certa “anarquia” conceitual, quando não existem mais paradigmas
explicativos de forma generalizante.
Para o autor, esse momento de fortes “turbulências epistemológicas” mesmo que
difícil, possibilita a contemplação da História (assim como outras disciplinas) sobre seu papel,
pressupostos e metodologias. Enquanto há uma renúncia à arrogância discursiva, mas que
levou a um relativismo cético; de outro, conquista-se uma liberdade e uma renovação da
capacidade intelectual.
Dentro destas possibilidade teóricas que se delineia o estudo do ABM, afinal, ele
é/abriga um patrimônio histórico-cultural de inestimável valor para a produção do
conhecimento, seja em pesquisas voltadas ao processo de colonização alemã no Rio Grande do
Sul, ou mesmo um panorama sobre a história tanto local quanto mundial, pois é possível
encontrar documentos sobre aspectos políticos e culturais de regiões do estado; e, ainda,
material sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tendo em vista a pluralidade das
fontes que o acervo acolhe, é possível realizar inúmeros estudos de caráter cientifico, sobre as
mais variadas áreas do saber.
Atualmente, o ABM encontra-se em organização, entretanto, parte dele, em especial a
imprensa, já está catalogada e acessível aos pesquisadores. Para elencar alguns dos materiais é
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preciso destacar as coleções de jornais Deutsche Zeitung, o Koseritz Deutsche Zeitung e o
Neue Deutsche Zeitung, sendo que:
(...) o maior jornal é o do Koseritz,que começou com o Koseritz, o Deutsche Zeitung.
Em 1891, o Koseritz brigou com o grupo que estava editando esse jornal, passou a publicar um
novo jornal - ainda que o anterior sobrevivesse, continuasse a ser publicado - que ele chamou
de Koseritz Deutsche Zeitung, ou seja, o jornal alemão do Koseritz, que ficou com esse nome
até 1906 - o Koseritz já estava morto - quando passou a se chamar Neue Deutsche Zeitung, e
esse continua com uma pequena interrupção, durante a Primeira Guerra Mundial, até 1941.339
Apenas os jornais encadernados somam 34 títulos diferentes, abrangendo,
principalmente, a produção em língua alemã publicada no Rio Grande do Sul, da década de
1860 até o início da década de 1940. Em relação às particularidades destas coleções
jornalísticas, muitas não sofreram a mesma censura, por serem voltadas à comunidade teutobrasileira, para a qual traziam as noticias nacionais e municipais em idioma alemão, ou seja,
sua importância que vai além do mapeamento empírico sobre a história da imigração e
colonização alemãs, no Rio Grande do Sul, uma vez que são politizados, não se distinguindo de
outros jornais, em língua portuguesa. Muitos destes periódicos, que em seus primórdios,
tinham datas de publicação bastante espaçadas, se referiam também às questões esportivas,
abordavam mais à Alemanha e também destacam personalidades teuto-gaúchas ou alemãs
que destacavam-se por seus trabalhos como Pedro Weingärtner, e Theo Wiederspahn340,
respectivamente,um artista plástico e um arquiteto famosos, no Rio Grande do Sul.
Segundo Francisco Rúdiger (1996)341, estas publicações não somente expressavam as
disputas internas da colônia, mas como as acirravam. Também coloca que mesmo Koseritz
fazendo parte de uma vanguarda intelectual, entenda-se político-cultural, hegemônica, porém
que não conseguia superar as contradições existentes dentro deste “circulo” dito germânico ,
que muitas vezes estava colocado à margem do restante da sociedade brasileira. Havia densas
disputas ideológicas sobre qual a melhor maneira, a comunidade teuto-gaucha deveria inserirse nos demais setores da sociedade.
Já os almanaques são outro tipo de produção jornalística, que traz informações
voltadas à cultura, a medida que, apresentam contos, histórias (ficcionais ou não), sendo uma
rica fonte para a literatura teuto-gaúcha. Neste sentido, está parte de sua importância,
também considerando-se que a metade de um almanaque constitui-se de anúncios,
propagandas de empresas, ou seja, são uma excelente fonte, aos que se interessem por
reconstituir a história de empresas , através da publicidade difundida neste tipo de periódico.
Sabe-se que Benno Mentz obteve outros tipos de documentação que se relacionavam
à colonização alemã, até mesmo, atribui-se a isto, o fato de ter morrido, durante uma viagem à
Essen (Alemanha), em 1954, enquanto realizava buscas em arquivos alemães. Assim, o ABM
também apresenta como fontes, disponíveis para estudo, correspondências e fotografias,
sendo que as primeiras, apenas no que tange ao início da colonização alemã, totalizam 248,
entre os anos de 1924 e 1842, destas, 202 são de autoria de José Thomaz de Lima, então,
inspetor da Colônia de São Leopoldo. Existem também cartas que tratam de aspectos da vida
privada e empresarial da família Mentz, o mesmo acontecendo com as fotografias. Aliás, este
339
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Arquiteto responsável, por exemplo, pelas obras do Edifício Ely (atual Tumelero) e do Hotel
Majestic, que, atualmente, abriga a Casa de Cultura Mário Quintana, ambos em Porto Alegre/RS.
341

RÚDIGER, Francisco. Imprensa e esfera pública. In: FISCHER, Luís A.; GERTZ,
René E. (Orgs.). Nós, os teuto-gaúchos. Porto Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 1996, p. 131137
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segundo tipo de material é abundante, trata dos mais variados segmentos - cite-se paisagens,
cidades, os colonos imigrantes, indígenas, personalidades públicas até o cinema da década de
1990- e ainda esta em organização, e se revela dificultoso para catalogação, ao passo que,
muitas não possuem referências ou dados que as discriminem.

Carta datada de 23 de dezembro de 1828, de autoria de José Thomas de Lima.
Fonte: Acervo Benno Mentz (DELFOS/PUCRS)

Um exemplo de fotografia paisagística da cidade de Porto Alegre, de autoria dos Irmão
Ferrari, na qual aparece o Hospital Beneficência Portuguesa e a Igreja da Conceição, ambos
ainda existentes.
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Conforme Eduardo Kersting342 com a documentação reunida sobre a imigração alemã,
somada aos arquivos particulares da família, Benno Mentz procurou, de início, criar um museu,
depois uma fundação com o nome do pai, e por fim um instituto que agregasse o patrimônio
que hoje constitui o ABM. Também afirma que, por duas vezes, tal patrimônio correu o risco
de se perder. Na primeira ocasião, uma parte do material foi danificada na enchente de 1941
em Porto Alegre, quando se achava depositado nas dependências da firma da família. Na
segunda ocasião, em razão de denúncias anônimas, junto às autoridades policiais, de que se
trataria de material secreto nazista, foi necessária uma constante mudança de local da coleção
histórica, tendo esta, no entanto, permanecido relativamente intacta.
No entanto, a partir da averiguação da documentação que trata do histórico
do deste acervo, é perceptível que também houve problemas, como vazamento de água e
incêndio na Biblioteca do Campus Agronomia da UFRGS, enquanto o material ainda estava
armazenado naquelas dependências. Aliás, parte do período em que o ABM esteve, sob
regime de comodato, na UFRGS, foi conturbado, porém a documentação referente a isto
ainda esta sendo apreciada, cujas conclusões deverão ser apresentadas em textos posteriores,
ao longo da pesquisa.
Como colocado no começo do texto este acervo é um patrimônio histórico,
um bem tangível. Mas em quais condições? Nas palavra do Professor René Gertz:
“(...)evidentemente se trata de material velho, (...) as condições de cuidado, de
armazenamento não foram as melhores, há problemas destes materiais, mas, pode-se dizer
que não há, no que tange ao material mais importante, não há praticamente situação que
inviabilize a pesquisa, os materiais estão em tal condição, há eventualmente pequenas
lacunas, decorrentes de deterioração, mas não é uma situação calamitosa, muito pelo
contrário, acho que dá pra pesquisar muito bem.”343
Enfim, trata-se de um acervo vivo, uma vez que, o pesquisador que acessa suas
particularidades, pode traçar abordagens originais e diversificadas ao manusear material tão
amplo e volumoso, diga-se de passagem, relacionado às dimensões de um universo que
extrapola a trajetória dos imigrantes alemães e sua devida contribuição à cultura brasileira.
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