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Resumo:
A Imigração Japonesa é uma etapa desconhecida na História do Rio Grande do Sul. A memória
dos imigrantes nipônicos corresponde a um vasto campo de estudo, pois possuem
particularidades únicas em sua cultura e nos seus modos de vida. A memória entendida como
um processo de construção social é parte importante na adaptação e continuidade dos
imigrantes japoneses no país. Sua cultura, seus costumes foram mantidos ou esquecidos
através da memória. O relato dos nikkeis demonstra que a sua formação sócio-cultural mesmo
não estando em evidência, está imbuída no seu cotidiano e, diante disso, percebemos que há
certo esquecimento de sua história. Resgatar essa memória é o principal objetivo desta
pesquisa.
Palavras-Chave: Imigração Japonesa; Memória; Memorial de Imigração e Cultura Japonesa

Introdução
O presente trabalho apresenta os resultados parciais do projeto desenvolvido desde 2006 pelo
Núcleo de Estudos do Patrimônio e Memória da Universidade Federal de Santa Maria – NEP
UFSM, coordenado pelo Prof. Dr. André Luís Ramos Soares. Partindo dessa iniciativa, foi criado
em novembro de 2008 o Memorial de Imigração e Cultura Japonesa do Rio Grande do Sul,
como um espaço virtual situado no site www.ufsm.br/memorialjapao. A partir da pesquisa
sobre imigração japonesa na cidade de Santa Maria, centro do estado do RS, descobriu-se
aspectos históricos relevantes submersos no esquecimento da historiografia local e oficial, seja
em função do caráter recente da imigração (1957) ou pela supremacia dos estudos sobre
imigração européia. Em virtude da ausência de informações consistentes sobre estas
comunidades, o NEP-UFSM uniu esforços com o Núcleo de Estudos Japoneses - NEJA, núcleo
de pesquisa localizado no departamento de Letras Modernas do Instituto de Letras da UFRGS.
A partir disso surgiu a idéia de um ‘museu’ virtual, mas com a proposta de reunir memórias,
histórias de vida e todas as informações, documentos e fontes a respeito da cultura e da
imigração nipônica no estado do RS. Possuindo duas sedes físicas, uma em Santa Maria e outra
em Porto Alegre, devido à localização geográfica e número de descendentes. O site é também
um local para divulgação de aspectos culturais, oferta de cursos, serviços e eventos ligados a
cultura e sociedade japonesa no Estado.
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Resgate Histórico da Imigração
A imigração Japonesa no Rio Grande do Sul é uma página desconhecida na História do estado.
Caracterizada por uma imigração recente e pequena, visto que há um número reduzido de
nikkeys em relação ao estado de São Paulo, principal foco da imigração ao país. Dentro do
âmbito acadêmico há uma escassez de material, uma vez que pouco se sabe sobre a cultura,
sociedade ou história desses imigrantes oriundos do Japão. Este fato deve-se, em parte, pela
transnacionalidade criada (Castro, 1994) e pela mentalidade dos imigrantes em formarem
colônias, que buscavam manter aspectos da sociedade nipônica nos lugares para onde
migravam, criando um isolamento parcial da macro-comunidade em que estavam inseridos,
nesse caso, o Rio Grande do Sul. Este trabalho se justifica pelo fato de haver poucos estudos
referentes a esta cultura tão distinta e que faz parte da construção histórica do Rio Grande do
Sul.
Um exemplo da imigração japonesa ao Rio Grande do Sul foi a que aconteceu à cidade de
Santa Maria, no centro do estado. Os japoneses já haviam chegado ao estado por meio de
migrações internas no país, mas a primeira imigração sistemática que tinha por objetivo
conseguir trabalhadores para a agricultura aconteceu em 1957. Carlos de Souza Moraes, em
seu livro “A Ofensiva Japonesa no Brasil” relata o contexto da Imigração, que abarcando ainda
o período pós-II Guerra Mundial onde o Japão, sofrendo mazelas sociais em virtude da perda
da Guerra e contando com uma população que o País não conseguia mais suprir as
necessidades básicas, assina contratos de imigração com empresas privadas japonesas no
Brasil, enviando um total de 50 famílias ao estado do Rio Grande do Sul, onde os nikkeys
aportaram no porto de Rio Grande com destino a Uruguaiana, para trabalhar na Estância São
Pedro, do ex-embaixador brasileiro João Batista Luzardo, no cultivo de arroz.
Após cerca de um ano trabalhando em situação precária e sem receber salário, os japoneses,
com a ajuda de seus conterrâneos paulistas e apoio do vice-prefeito de Santa Maria,
romperam o contrato com Luzardo e mudaram-se para a cidade a fim de trabalhar no setor de
hortifrutigranjeiros. Esses abriram mercados, fruteiras, floriculturas e se estabeleceram no
comércio de Santa Maria, o que lhes possibilitou uma melhora em suas vidas, mas não
permitiu que seu objetivo de fato se realizasse: o de enriquecer e voltar para sua terra natal, o
Japão.
Estes imigrantes, tendo grande parte da 1ª geração ainda viva, constituem uma fonte rica de
informações sobre o processo migratório que eles foram submetidos. A despedida de sua terra
natal, os relatos da viagem, seu estabelecimento no Estado, sua continuidade, sua adaptação,
etc. Na memória desses imigrantes está imbuída de valores éticos e morais que eles trouxeram
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do Japão, que ainda não havia sofrido a influência norte-americana, e que aqui se
perpetuaram no silêncio de suas mentes, nas sutilezas de seus atos. Hoje, eles nos relatam que
vieram muito novos, que pouco sabem sobre a cultura em que seus pais foram criados e que
desconhecem muitos elementos da cultura japonesa, mas não sabem que em cada gesto está
contido algo presente no seu inconsciente, que os remete à cultura oriental. Esses imigrantes
assimilaram costumes japoneses que trouxeram de seu país natal sem saber que os haviam
adquirido, ao mesmo tempo em que se adaptavam e incorporavam, gradativamente, alguns
costumes brasileiros, mas sem perder sua “essência” nipônica.
Fazer reviver essas memórias, registrar suas tradições e costumes constituem os maiores
objetivos deste trabalho, a fim de dar visibilidade a este povo que ajudou na construção desse
país multicultural e multiétnico.
A memória, principal foco deste estudo, enquanto processo de construção social é
fundamental não apenas para a formação da identidade de um grupo, como para a integração
social do individuo na coletividade, uma vez que o individuo busca em um grupo sentimentos
de continuidade e coesão de acordo com a sua cultura e suas tradições. Mas, é preciso
entender a memória como um conjunto heterogêneo e coerente de representação do
passado, pois a memória está sujeita a processos emocionais e é passível de sofrer influências
com as particularidades, concepções e interpretações de quem a guarda.
A memória, entendida como um fenômeno coletivo, construída coletivamente e submetida a
flutuações, transformações, mudanças constantes (POLLAK, 1992), muitas vezes está repleta
de uma carga emocional cuja origem está implicada a cultura, pois na base da formação da
memória encontra-se a negociação entre as lembranças do sujeito e as lembranças e valores
culturais do grupo a qual pertence.
Segundo o Pollak (1992, p. 2), a memória é constituída por três critérios: pessoas e
personagens que encontramos no decorrer da vida, lugares ligados a uma lembrança e os
acontecimentos vividos pessoalmente. Há ainda as recordações que não foram presenciadas
pelo sujeito e que lhes são transmitidas pelo seu grupo de convivência, os chamados “vividos
por tabela”. Essas recordações herdadas assumem tamanha importância no imaginário do
sujeito que, em certo ponto, esse já não é capaz de afirmar com certeza se presenciou ou não
certo acontecimento recordado.
A memória herdada não se refere apenas à vida física de uma pessoa, ela é parte constituinte
da identidade de um individuo ou grupo. Nessa categoria, encontram-se os ritos, as tradições,
as superstições, os saberes de um sujeito e, por conseguinte de seu grupo.
Além disso, a memória também se mantém em bens tangíveis que um grupo construiu e desse
modo cria-se um vinculo de pertencimento entre a sociedade e a cultura material. A memória
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acaba trazendo para si os bens materiais que a compõem, o que faz com que uma sociedade
reconheça esses bens como patrimônio. Halbwachs afirma ainda que,

“Não há memória coletiva que se desenvolva num quadro espacial. Ora, o
espaço é uma realidade que dura: nossas impressões se sucedem, uma à
outra, nada permanece em nosso espírito, e não seria possível compreender
que pudéssemos recuperar o passado, se ele não se conservasse, com efeito,
no meio material que nos cerca. É sobre o espaço, sobre o nosso espaço –
aquele que ocupamos, por onde sempre passamos, ao qual sempre temos
acesso, e que em todo o caso, nossa imaginação ou nosso pensamento, é a
cada momento capaz de reconstruir – que devemos voltar nossa atenção; é
sobre ele que nosso pensamento deve se fixar, para que reapareça esta ou
aquela categoria de lembranças.’’ (HALBWACHS 1990: p.143).
A Memória dos Imigrantes
A memória dos imigrantes japoneses que vivenciaram a Segunda Guerra Mundial é um campo
complexo de se explorar, pois essas recordações são em grande parte dolorosas e se
encontram em lugares remotos da mente, as chamadas memórias subterrâneas, o que acaba
gerando esquecimentos. O autor diz que as lembranças, que ficam durante muito tempo
confinadas ao silêncio e são transmitidas de uma geração a outra de forma oral, permanecem
vivas. Além disso, “o longo silêncio sobre o passado, longe de conduzir ao esquecimento, é a
resistência que uma sociedade civil impotente opõe ao excesso de discursos oficiais” (POLLAK,
1989, p. 5).
Outros motivos para esses silêncios, diante das lembranças que são traumáticas, é uma das
opções para aqueles que querem evitar culpar as vítimas. E também, acrescentam-se motivos
pessoais, que desejam poupar os filhos das lembranças dolorosas dos pais. A partir de então,
podemos perceber a existência de uma memória envergonhada e algumas vezes mal
compreendida.
Para estes imigrantes japoneses, que vieram chocados com perda do Japão na Segunda Guerra
Mundial, com a situação precária em que se encontravam no seu país devido as destruições
infligidas pelo conflito, o desemprego, enfim, as condições insuficientes de sobrevivência
fizeram com que as memórias destes imigrantes fossem silenciadas. Chegando ao Brasil, aqui
não encontram, à primeira vista, uma situação melhor. Passam por inúmeras dificuldades
financeiras, enfrentam o choque cultural, problemas de comunicação devido as enormes
diferenças lingüísticas, a alimentação era completamente diferente, entre outros. Mas, nos
seus relatos de vida, não alegam ter passado por nenhuma dificuldade, que sua adaptação
ocorreu muito bem. Podemos então constatar que existe ou uma memória silenciada entre os
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imigrantes, e que muitas vezes significa uma desonra a sua ética, se mostrar fraco diante das
dificuldades que passaram.
As entrevistas realizadas com os Nikkei também representam uma questão a parte, pois, além
de trabalhar de forma direta com a memória dessas pessoas, os conceitos de história oral se
fazem necessários. Pollak diz que,

“... o ato de relatar o evento pessoal, atribuindo-o a outra pessoa, não atendia
a uma eventual vontade de falsear a informação, mas era simplesmente uma
transposição necessária, que permitia transmitir uma experiência
extremamente dolorosa. Por conseguinte, acredito que entre o "falso" e o
"verdadeiro", entre aquilo que o relato tem de mais solidificado e de mais
variável, podemos encontrar aquilo que é mais importante para a pessoa.”
(POLLAK, 1992, p. 10)
O autor também ressalta a importância de se ter uma sensibilidade ao trabalhar com história
oral, e isso se faz muito presente quando se trabalha com a cultura japonesa, pois lidamos com
pessoas, muitas vezes feridas por lembranças traumáticas, ou mesmo com pessoas que
possuem uma moral diferente da ocidental. Eles, normalmente, passam pelas dificuldades em
silêncio. Quando vamos perguntar sobre a viagem, sobre a adaptação no país, é necessário
muito cuidado para não ofender essa ética que trouxeram de sua terra natal e que está
inserido em várias gerações. Um dos fatores é que se pensamos que uma pessoa a quem não
temos contato e nunca perguntamos quem ela é, de repente é solicitada a relatar como foi sua
vida, tem muita dificuldade para entender esse súbito interesse.
A história oral permite construir uma história contemporânea, esse fato se reflete ainda mais
quando lidamos com imigrantes de primeira geração, quando podemos relatar fatos de um
passado recente em comparação com a atualidade. Um dos problemas ressaltados por Pollak,
é que geralmente não há possibilidade de cruzar os dados com outras fontes, e estas às vezes
são muito duvidosas.

Preservação dos costumes Nikkei
Entre os japoneses que aqui vieram na segunda metade do século XX, a maioria eram crianças
de colo ou jovens, não haviam completado sua formação sócio-cultural que normalmente é
ensinada em casa e no Brasil não tiveram tal oportunidade. Porém os aspectos culturais
cotidianos foram preservados inconscientemente pelos imigrantes. As tradições que podem
ser compreendidas, os rituais, as cerimônias, as formas de vestir, de se alimentar, foram
trazidas para cá e mantidas muitas vezes nas quatro paredes de suas casas, ou foram
esquecidas no decorrer de suas vidas.
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O que se entende por tradição? Hobsbawn, em seu livro ”A invenção das tradições” traz um
panorama sobre alguns conceitos de tradição, principalmente no que diz respeito às invenções
tornadas tradições antigas, como se estivessem presentes há muito tempo em uma sociedade.
Podem ser construídas e formalmente institucionalizadas. São práticas normalmente reguladas
e aceitas pela comunidade, de natureza ritual ou simbólica, que procuram inculcar valores de
comportamento através da repetição (HOBSBAWN, 1997, p. 10). Nesse meio existem as
práticas fixas, invariáveis, pois constituem uma convenção ou uma rotina. Os costumes,
diferentemente, não impedem inovações e são passíveis de mudança, desde que essas
mudanças dêem sanção de continuidade histórica.
O autor ainda diz que “uma transformação rápida da sociedade debilita ou destrói os padrões
sociais para os quais as velhas tradições foram feitas, produzindo novos padrões”. (1997, p.
12). Entre os imigrantes japoneses, esses conceitos se tornam passíveis de explicação para o
que aconteceu com eles no novo país que estavam se inserindo. As suas tradições ou foram
renovadas, ou adaptadas, ou mesmo esquecidas e criadas novas no meio em que agora eles
estavam vivendo.

Considerações finais
Em virtude do trabalho realizado a mais de quatro anos com as famílias de imigrantes
nipônicos no centro do estado do Rio Grande do Sul, entende-se que é de extrema importância
essa retomada da memória e da história da imigração dos nikkeis no Rio Grande do Sul, visto
que esses japoneses são remanescentes de um período único do ponto de vista sociológico e
histórico, uma vez que não foram tão influenciados pela ocupação norte-americana em seu
país.
Além disso, existe uma questão nevrálgica para a compreensão da sociedade nipônica que é a
noção de coletividade e heteronomia, ao contrário da sociedade ocidental que prega a
valorização da individualidade e da autonomia (KIKUCHI, 2004). Estas formas de percepção da
sociedade fizeram da comunidade nipônica um grupo que, após dar-se conta da
impossibilidade de retorno ao solo pátrio, tornaram-se transnacionais no Brasil, uma vez que
não abriram mão da nacionalidade japonesa, mas buscavam a ascensão social em nossas
terras enquanto se integravam parcialmente à sociedade nacional (CASTRO, 1994).
Constata-se então que esse projeto está longe de ser concluído, uma vez que o Memorial é um
museu em constante construção junto com a comunidade japonesa da região Centro do
estado e que é de suma importância o resgate histórico da memória desses imigrantes que são
membros constituintes do cenário multiétnico brasileiro e sul-riograndense.
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A Companhia de Fiação e Tecidos Pelotense: Patrimônio industrial tecendo memórias.
Aline Carvalho Porto
Mariana Couto Gonçalves

Resumo
O presente trabalho visa traçar um breve histórico da Companhia Fiação e Tecidos Pelotense
perpassando pelo contexto histórico que a circunda. Paralelo a isso, no transcorrer do texto
ressaltam-se as características organizativas de seu processo de trabalho, bem como a
relevância desta para a história de Pelotas e a importância de seus operários no que tange a
manutenção e preservação de sua memória. Assim, objetiva-se a partir deste breve resgate
histórico rememorar os funcionários que participaram e compuseram esta trajetória e a
sociedade em geral deste significativo empreendimento do século XX que integrou o cenário
social e econômico do município de Pelotas.
Palavras chave: Companhia de Fiação e Tecidos Pelotense, Operários, Memória.

Introdução:
A história da Companhia de Fiação e Tecidos Pelotense começa a ser escrita quando ela se
insere no contexto da cidade de Pelotas, sendo pensada e criada para a solução de um
problema econômico. Dessa forma, ela entra em funcionamento em 1910 e depois de 64 anos
de atividade vê-se fechada por falência. Nesse período ela foi de suma importância para todos
os envolvidos, desde os funcionários à população como um todo. Atualmente, sua construção,
seu patrimônio arquitetônico, permanece intacto, bem como a memória de todos nela
envolvidos.

Companhia de Fiação e Tecidos Pelotense: História
A história da cidade de Pelotas começa a ser escrita a partir de sua fundação em 07 de julho de
1812, sendo conhecida como freguesia de São Francisco de Paula. Em 1830 atinge a condição
de vila, cinco anos depois (1835) é intitulada cidade de Pelotas. Em 1910 a Fábrica de Fiação e
Tecidos Pelotense insere-se no contexto pelotense, quando entra pela primeira vez em
funcionamento.
A fundação da Fábrica de Fiação e Tecidos Pelotense aconteceu no dia 08 de fevereiro de
1908, teve como incorporadores os Srs. Alberto Roberto Rosa e Plotino Amaro Duarte.
Salienta-se que sua construção começou em 15 de maio de 1908 e a inauguração aconteceu
no dia 14 de janeiro de 1910. Entretanto foi apenas no dia 02 de maio de 1910 que ela entrou
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em funcionamento pela primeira vez. Sua criação só foi possível através da produção do
charque, mostrando mais uma vez a importância que este teve para a cidade.
O inicio da industrialização gaúcha data aproximadamente de 1870 e teve dois pólos
principais: Rio grande – Pelotas e Porto Alegre. (Loner, 2001, p.44). A Companhia de Fiação e
Tecidos surgiu devido a um fator econômico, sendo uma das mais destacadas no setor têxtil. A
economia de Pelotas era praticamente toda voltada para o charque, os navios os levavam de
Pelotas ao nordeste brasileiro, porém retornavam, tornando os custos muito elevados. Além
desses custos normais, havia também o chamado “frete morto” referente ao valor do porão
que não era ocupado. A solução encontrada para resolver esse problema foi a construção de
uma fábrica de fiação e tecelagem de algodão na cidade, devido a abundância desse produto
no nordeste brasileiro. Dessa maneira, os navios transportavam o charque até o nordeste e
voltavam com estes carregados de algodão, assim se evitava o pagamento do frete morto.
O maquinário foi importado da Inglaterra, mais precisamente de Manchester, da firma Brooks
e Doxey, o valor deste ficou em torno de um milhão de cruzeiros. De acordo com o atual
proprietário do prédio, Valter Poetsch, as máquinas da fábrica funcionavam apenas a vapor,
sem energia elétrica. Além das máquinas, as estruturas de ferro, telhas e vidros foram
igualmente importadas. Ressaltando, assim, o espírito empreendedor da Companhia. Outra
questão interessante, é que a Companhia foi a primeira a possuir o telhado em shed, estilo de
serra, o motivo para isso era a iluminação. Cabe salientar que isso faz parte da arquitetura da
revolução industrial.
Em meados de 1955, foram importadas novas máquinas da Alemanha Ocidental, França e
Estados Unidos, devido à preocupação de utilizar técnicas mais modernas e desenvolvidas.
A fábrica tornou-se importante para a economia de Pelotas por envolver não somente os
trabalhadores desta região, como dos arredores e até estrangeiros. Nelson Nobre Magalhães
(1992, p.15) fala a respeito do empreendedorismo da Companhia:

As condições técnicas e humanas incluem a Companhia Fiação e Tecidos
Pelotense entre aquelas empresas evidenciadas pela qualidade de quanto
produzem. Ao longo de sua presença na vida industrial brasileira, sua marca é
um patrimônio alta e constantemente considerado. Daí o reconhecimento dos
consumidores de seus produtos, traduzido em preferência e feito de tradição.
Na verdade, a análise da produção enseja a afirmativa da sua continuada
presença entre os melhores padrões da qualificação. E essa presença fez-se
rotina, pela competência dos operários e o valor qualitativo da maquiaria.
Em 13 de fevereiro de 1974, por falência, a Fiação e Tecidos Pelotense encerrou suas
atividades. Eram seus diretores, quando da decretação da sua falência Emilio A. Luckemeyer e
Antônio Júlio de Castro Marimon.
19
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição

Dia a dia na fábrica: A rotina dos operários
Conforme relatos colhidos por Cíntia V. Essinger, feitos por ex-operários da Companhia de
Fiação e Tecidos Pelotense, os irmãos Maria, Paulo e Danilo Plá, os operários trabalhavam de
segunda à sexta-feira das sete horas e trinta minutos às onze horas e trinta minutos e das treze
horas até as dezessete horas e quarenta e cinco minutos. A fábrica funcionava aos sábados
apenas no turno da manhã.
Da mesma forma relataram que às sete horas da manhã ouvia-se três apitos vindos da fábrica,
os dois primeiros apitos ocorriam as sete horas e vinte minutos e o ultimo dava-se as sete
horas e trinta minutos, então fechavam-se os portões. Dessa maneira quem não entrava
perdia o dia de trabalho e, por conseguinte, desconto no salário. Afirmam, ainda, que não
havia pausa para descansar e quando os funcionários precisavam ir ao banheiro, por exemplo,
só poderiam duas vezes por turno, durante 5 minutos. Na entrada do banheiro ficava um
guarda que anotava o nome e o horário de entrada e saída do banheiro, bem como fornecia
um pedaço de papel higiênico. Se por acaso o operário demorasse além do prazo permitido, o
guarda chamava sua atenção dizendo “tá na hora”, de tanto que ele repetia essa frase, este
acabou tornando-se seu apelido, de acordo com os irmãos Plá. No final do turno de trabalho,
os operários faziam fila e alguns eram escolhidos aleatoriamente para fazerem uma revista,
esta servia para verificar se nada havia sido furtado.
Os trabalhadores não utilizavam nenhum tipo de material de segurança contra o pó e as felpas
de algodão, ainda havia pouca iluminação e ventilação. Devido a esses fatores os operários
ficavam vulneráveis as doenças e enfraquecidos. A fábrica oferecia atendimento médico,
entretanto este era precário e o médico tinha um espaço, em média, de 6,75 metros
quadrados, para exercer sua função.
Sobre o trabalho que era exercido os irmãos afirmam que o algodão chegava de navio, em
fardos de 200 Kg, no porto de Pelotas. Os fardos eram transportados por operários ate o
depósito de algodão da fábrica. O processo iniciava com a seleção das felpas de algodão
passando pela mistura de felpas de diferentes fardos – nessa fase o trabalho era manual. As
felpas passavam por uma limpeza e a seguir eram transformadas em mantas ou rolos pelas
máquinas chamadas abridores e batedores. Logo depois passavam pelas cardas para serem
transportadas em fitas e em seguida, pelas maçaroqueiras e fiandeiras, de onde surgiram os
fios. Antes de chegarem à seção de tecelagem os fios eram engomados. Conforme o tipo de fio
a ser produzido poderia ou não passar pela tinturaria ou alvejamento, em que o trabalho era
manual. Na tecelagem, os fios horizontais e verticais eram cruzados e entrelaçados, passando
por várias máquinas. Os fios para a urdidura iam para os carretéis e depois para as urdideiras,
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que alimentavam o tear. Os fios da trama iam para as espulas, para as lançadeiras e em
seguida, para o tear. A peça de tecido passava pelo setor de revisão, onde operários tinham a
função de examinar todo o comprimento do tecido, procurando alguma imperfeição. A partir
daí, o tecido pronto e revisado ia para a fase de acabamento, onde era cortado e enfardado.
A fábrica contava com uma enorme força de trabalho feminina, de acordo com o livro de
registro de Sócios do Sindicato de Empregados das Indústrias de Fiação e Tecelagem de Pelotas
no ano de 1946 eram cerca de 464 mulheres e 164 homens, e no ano de 1953, eram 511
mulheres e 266 homens. Como ilustra a foto abaixo, percebe-se uma maioria feminina. Isso se
deve, de acordo com Maria Alice Ribeiro (1988, APUD em ESSINGER)

Para realizar tarefas simples e repetitivas a aprendizagem era rápida e
desnecessário o emprego de trabalhadores portadores de domínio de um
ofício. Assim a entrada de mulheres e menores na fábrica de tecidos responde
aos requisitos de um processo de trabalho marcado exclusivamente pela
necessidade de atenção e de uma certa agilidade nos dedos para remendar os
fios.

Fig. 01 - Operários da Companhia de Fiação e Tecidos Pelotense.

Cabe salientar que as funções exercidas pelas mulheres eram sempre de menor prestigio. Os
cargos de chefia, como por exemplo, chefe de fiação, se destinavam sempre aos homens.
Como ilustra a foto abaixo do escritório geral da fábrica:
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Fig. 02- Escritório geral da Companhia de Fiação e Tecidos Pelotense.

Outra questão interessante a destacar é a idade dos operários. Danilo Plá entrou na fábrica
antes de completar 14 anos, que era a idade mínima de acordo com a legislação da época. Ele
ainda relata que seu salário ao entrar na fábrica era de 30 cruzeiros por dia, logo, 900 por mês,
enquanto um adulto recebia 1800 cruzeiros.
Devido à história da fábrica e tudo que ela representou para a história da cidade, bem como
para seus operários, a Companhia foi inserida no inventário do Patrimônio Histórico e Cultural
e está regulamentada pela lei nº 4568/00. Esta lei garante a preservação das fachadas públicas
e a volumetria dos bens que são integrantes do inventário, sendo apenas permitidas
alterações internas. Dessa forma, não é permitida qualquer alteração na fachada que
descaracterize o imóvel, como alterações na volumetria, ou seja, intervenções que alterem a
inclinação e forma de distribuição do telhado.
A Companhia de Fiação e Tecidos Pelotense reuniu centenas de operários, histórias e
vivências, atualmente está sob o comando de Valter Poetsch, que procura lhe conservar bem,
não apenas a parte física como a memória. A autora Maria de Lourdes Parreiras de Horta
(2000, p. 29), fala em seu artigo sobre a memória e os fundamentos da educação patrimonial.

A memória [...] está na base ou na essência daquilo que se convencionou
chamar de “patrimônio cultural”. A definição mais abrangente do termo
“patrimônio” indica bens e valores materiais e imateriais, transmitidos por
herança de geração a geração na trajetória de uma comunidade.
A autora Maria Leticia Mazzucchi Ferreira (2008, p. 149) afirma que um lugar de trabalho se
transforma em um lugar de memória. Assim, o mesmo signo visual adquire outros sentidos e
significados. É a patrimonialização daquilo que antes se pensava apenas como espaços de
produção.
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Não obstante, José Reginaldo Santos Gonçalves em seu texto confronta a idéia de “patrimônio
imaterial ou intangível” opondo-se ao “patrimônio de pedra e cal”. Entretanto, no caso da
Companhia de Fiação e Tecidos Pelotense, iremos de encontro a essa perspectiva, pois a
junção do material, o prédio físico, com o imaterial, que seria a representação simbólica do
prédio, a memória legada, seja na imagem dos operários, como das pessoas que moram ao
redor da fábrica, é o que deve ser preservado. A memória coletiva de todos os envolvidos
desde a construção até o último funcionário, desde as pessoas que passavam ao redor do
porto ou aquelas que liam a respeito no jornal, além das gerações futuras. Como afirma
Michael Pollack (1992, p.2) “A memória é um fenômeno construído”.
Por fim, Zita Possamai (2000, p.17) em seu texto sobre o patrimônio em construção e o
conhecimento histórico relembra:

[...] O Valor que é dado a determinado objeto arquitetônico, por exemplo, não
se encontra apenas nas suas características físicas ou morfológicas, mas em
tudo o que ele passará a representar, como a identidade de determinado
grupo, cidade ou nação ou período histórico ao qual pertenceu, entre inúmero
outros.
Considerações finais:
A Companhia de Fiação e Tecidos Pelotense reuniu centenas de operários ao longo de seus 64
anos de existência, movimentando a cidade economicamente e socialmente. Depois que a
mesma fechou suas portas, deixou lá dentro e dentro de cada operário, memórias, vivencias e
histórias que permanecem adormecidas esperando pelo despertar do interesse da sociedade.
A memória dos funcionários paira no ar e não pode ficar perdida na história sem um valor de
memória real, para que isso não ocorra precisamos rememorar esses funcionários e esse
grande empreendimento do século XX em Pelotas.
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Percursos urbanos e memória: Uma leitura a partir de Walter Benjamin
Beatriz Rodrigues Ferreira

Resumo
Com este trabalho, pretende-se repensar a constituição das ruínas urbanas enquanto objeto
de estudo, no interior da presente trajetória de pesquisa, buscando compreendê-las como algo
inserido em uma ampla rede de significados. Objetiva-se refletir também de um modo mais
abrangente, sobre a possibilidade de uma determinada prática de olhar sobre o urbano, a
partir do comprometimento com os muitos sentidos possíveis de cidade e de ruínas para as
pessoas que nas cidades vivem, ou que por elas passam. Para iniciar uma discussão sobre
algumas destas possibilidades de sentido, é escolhido debruçar-se sobre as temáticas de
trajetórias urbanas e memória, estas sendo recorridas a partir de conceitos-chave
benjaminianos, tais como flânerie e rememoração.
Palavras-chave: ruínas, memória, trajetórias.

Como estava prestes a esquecer,
lembra-se e quer ardentemente
lembrar de tudo

Charles Baudelaire

Introdução
Se acaso pensarmos que todo exercício que remeta a uma “atividade final” tem a importância
de um fechamento de ciclo, não no sentido de imprimir conclusões, mas de dar visibilidade a
uma densidade apreendida a partir de reflexões feitas ao longo de determinado tempo, não
seria diferente neste momento, com esta escrita: a mesma se constitui muito mais como a
tentativa de repensar vários fragmentos de pensamento, e propor-lhes uma unidade, mesmo
que esta se dê de forma inacabada, em aberto. Como não trabalho, propriamente, com as
mudanças físicas da cidade, mas com o modo como elas são apreendidas pelo homem comum,
na forma que este se relaciona com o elemento urbano, busco, através destas reflexões que
aqui serão apresentadas, mapear conceitualmente algumas obras de Walter Benjamin para
trazer à luz discussões que a meu ver estão intimamente ligadas a meu objeto de pesquisa –
que são as ruínas nas cidades da Região Sul do Rio Grande do Sul -, e a partir destes conceitos
proponho me debruçar sobre noções como a de trajetórias urbanas e de memória, ou
produção memorial. Sempre assumindo, é claro, os (muitos) riscos de apropriar-me
conceitualmente da obra deste autor, risco, ademais, o qual toda e qualquer leitura e
interpretação pressupõem.
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Na reflexão sobre a construção de uma forma para este escrito, pensei que o ensaio seria um
exercício interessante, uma vez que nele encontra-se um espaço mais aberto para o
estabelecimento de conexões de pensamento. Sobre ele, Leopoldo Waizbort (2000) trata, ao
afirmar ser este a forma preferida de Georg Simmel, e é no mesmo sentido que pretendo
empreender a presente escrita:

Mas onde o ensaio haveria de encontrar forças para vivificar os objetos, senão
nos sujeitos? Se o ensaio é passeio, ele é o pensamento andando, as idéias se
encadeando. Ele, subjetivo, é como une rêverie dun promenaire solitaire. Mas
por isso mesmo ele recorre, e faz amplo uso, da “espontaneidade da fantasia
subjetiva”. Sim, pois sem fantasia o ensaio se extinguiria (WAIZBORT, 2000, p.
51).
Observando estas possibilidades de interlocução, proponho-me a discutir sobre trajetórias do
vivido, e do envolvimento com determinado objeto de pesquisa, do modo como a pesquisa foi
se constituindo, no sentido de como surge o próprio objeto, enquanto tal, a partir de uma
dada relação com o campo: a cidade e a experiência da fotografia. Trata-se, pois, de pensar a
construção do meu objeto a partir de relações cotidianas sob o espaço percebido, aliado a
atividades nas quais a prática fotográfica exigia passos, caminhadas, percursos, trajetos, e,
nestes, uma atitude atenta, uma experiência de abertura em que a cidade não apenas seja
representada na fotografia, mas tome conta do interior daquele que a fotografa.
Trago dentro do meu coração,
Como num cofre que se não pode fechar de cheio,
Todos os lugares onde estive,
Todos os portos a que cheguei,
Todas as paisagens que vi através de janelas ou vigias,
Ou de tombardilhos, sonhando,
E tudo isso, que é tanto, é pouco para o que eu quero1

Sabe-se que a flânerie como prática relacional no urbano e como gênero literário, na Europa,
só se fez possível a partir da burguesia, uma vez que a aristocracia não tinha preocupação com
a constituição urbana de um espaço público que implicasse não apenas a uma série de fatores
que o elemento público remete, mas também a construção de vias que possibilitassem o

1

Como elemento de coesão entre estes diversos fragmentos de pensamento, utilizo-me da
poesia “Passagem das horas”, do poeta português Fernando Pessoa (1980), que cumprirá o
papel de “linha de costura”, para este tecido maior, o texto. As passagens desta poesia
estarão apresentadas no centro do texto, em negrito e itálico, facilitando, assim, o seu
reconhecimento por parte do leitor(a).
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deslocamento humano com segurança – como os troutoirs franceses. O autor também aponta
que, numa confirmação dos estudos anteriormente feitos por Simmel, mudanças como o
desenvolvimento dos transportes públicos promoveu novos modos de vida, em função de uma
diferenciação de percepção que vai se iniciar com o advento das grandes cidades, mediante
uma atividade visual que outrora o homem não havia vivenciado: as pessoas desconheciam a
experiência de se olharem reciprocamente por minutos, sem se comunicarem. A partir de
relações como esta é que o Benjamin (1994) define a modernidade como o período em que se
consolida a preponderância visual sobre a auditiva, e nisto percebe-se um deslocamento da
própria noção de comunicação e de criação de sentido social, uma vez que as sociedades
anteriores, cujo saber se dava eminentemente pela fala – pela oralidade. Assim, estes vão se
modificando de modo brutal no que tange a individualização do que antes era fenômeno
coletivo: é também o que o autor irá trabalhar em seu texto o narrador, de 1936, ao falar
sobre a morte do fenômeno da narrativa, e, por conseqüência, da evocação memorial, bem
como a recorrência, na modernidade, do fenômeno da informação, cujo esvaziamento de
sentido é de uma velocidade vertiginosa. Porém, o autor ressalta que mesmo sendo um
fenômeno cujo lugar privilegiado seja a modernidade, numa visão processual e dialética – base
analítica fundamental para Benjamin, é sabido –, seria necessário observar os fatores que
levaram à chamada morte da narrativa, e como elemento chave é destacado o
desenvolvimento da técnica e as modificações das relações de trabalho, com a dissolução do
saber total em prol do saber especializado, o que, em última análise, é o próprio
desenvolvimento do capitalismo.
Neste sentido, o flâneur também é um produto desta sociedade, uma vez que sua prática
também está imersa na lógica da individualidade. Sua relação é de inserção nas multidões, um
estar inebriado diante da multidão, como em Baudelaire, utilizando-se das possibilidades do
“tornar-se incógnito”. Porém sua implicação é de outra ordem, não se limita ao individualismo
naturalizado e apático: o flâneur, como aqui é percebido, seria a construção antípoda do
homem blasé simmeliano, sendo, então, ainda um produtor de sentido, mesmo frente a tantos
estímulos e impulsos nervosos promovidos pelas grandes cidades na percepção do homem.
Sobre a atitude blasé, Simmel (s/d) aponta dois constituintes: um elemento fisiológico, no
qual, pela quantidade de impulsos nervosos, é chegado um tempo que a própria noção de
reatividade se perde, daí a figura apática, indiferente, do blasé, mas também um elemento de
ordem econômica, e no modo como este é introjetado no comportamento humano:

A essência da atitude blasé consiste no embotamento do poder de discriminar.
Isto não significa que os objetos não sejam percebidos [...], mas antes que o
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significado e valores diferenciais das coisas, e daí as próprias coisas, são
experimentados como destituídos de substância. Elas aparecem à pessoa
blasé num tom uniformemente plano e fosco; objeto algum merece
preferência sobre outro. Esse estado de ânimo é o fiel reflexo subjetivo da
economia do dinheiro completamente interiorizada (Ibid, p. 16, grifo nosso).
Assim sendo, a atitude blasé evocada por Simmel remete aos fenômenos de impessoalidade,
autopreservação e distância social tão desenvolvido nas grandes cidades, na composição de
um comportamento que é de natureza social, baseado nas atitudes mentais de
metropolitanos. Baudelaire (1996), sobre esta atitude, chama-a de “dandi”, sendo o dandi o
homem entediado “por política e razão de casta” (p. 20), e, como extremo oposto, encontra-se
a atitude do flâneur, “um homem-criança, como um homem dominado a cada minuto pelo
gênio da infância, ou seja, um gênio para o qual nenhum aspecto da vida lhe é indiferente” (p.
19), uma vez que a criança vê tudo com novidade, está sempre inebriada pelo que a
experiência, mesmo com as coisas ínfimas, faz-lhe sentir.

Sentir tudo de todas as maneiras,
Viver tudo de todos os lados,
Ser a mesma coisa de todos os modos possíveis ao mesmo tempo.
Realizar em si toda a humanidade de todos os momentos
Num só momento difuso, profuso, completo e longínquo.

No texto O artista, homem do mundo, homem das multidões e criança, Baudelaire (1996) fala
de “G.”, um pintor dos costumes que nunca assinava seus quadros, mas que os assinava “com
a sua alma”, Um flâneur nato, que observava o mundo com a urgência de uma criança, a
urgência de a tudo experenciar. Este pintor não esboçava desenhos enquanto se relacionava
com o que era objeto de sua observação: ele desenhava posteriormente, com as imagens e as
sensações que apreendia das coisas que via no mundo – ou seja, uma arte das reminiscências,
mnemônica em potencial. Se Baudelaire diz que “poucos homens são dotados da faculdade de
ver, há ainda menos homens que possuem a capacidade de exprimir” (p.23), G. é tido, para o
autor, como uma alegoria para se compreender o fenômeno da flânerie, isto é, este
movimento de perder-se nas multidões, no intuito de, pela compreensão – a partir do sensível
das particularidades do mundo, chegar até experiências do sublime que dêem conta, de algum
modo, de compreender o belo. Assim, o flâneur é o contrário do dandi, pois este se encontra
sempre demasiadamente entediado do mundo. o flâneur nunca se entedia, tudo o que o cerca
é intensidade na qual deseja perder-se, e por “perder-se”, entende-se aqui diluir-se a tal ponto
de fazer parte.
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Então, a despeito da intensificação dos impulsos da vida moderna nas grandes cidades, e
utilizando-se desta intensificação, o flâneur desenvolve este espírito infantil, que se interessa
profundamente por todas as coisas, dotado de uma curiosidade intempestiva, dada pela
vontade de a tudo conhecer, posto que fundamentada na vontade de a tudo sentir, mesmo o
trivial da vida. Como homem do mundo, tem um senso desenvolvido de observação,
encontrando-se sempre à espreita diante do que lhe pode surgir aos sentidos:

o apaixonado pela vida universal entra na multidão como se isso lhe parecesse
como um reservatório de eletricidade. Pode-se igualmente compará-lo a um
espelho tão imenso quanto essa multidão; a um caleidoscópio dotado de
consciência, que, a cada um de seus movimentos, representa a vida múltipla e
o encanto cambiante de todos os elementos da vida. É um eu insaciável do
não-eu, que a cada instante revela e o exprime em imagens mais vivas do que
a própria vida, sempre instável e fugidia (BAUDELAIRE, 1996, p. 21).
Sobre isto que Benjamin (1989) chama de botânica do asfalto, esta prática de deslocar-se
tomada como um modo de imergir no urbano. O autor acrescenta que do mesmo modo como
o burguês se sente bem e protegido na sua casa, na individualidade de suas quatro paredes,
também o flâneur sente a rua, e, por extensão, o mundo, como sua morada:

uma embriaguez acomete aquele que longamente vagou sem rumo pelas ruas.
A cada passo, o andar ganha uma potência crescente; sempre menor se torna
a sedução das lojas, dos bistrôs, das mulheres sorridentes e sempre mais
irresistível o magnetismo da próxima esquina, de uma massa de folhas
distantes, de um nome de rua (BENJAMIN, 1989, p. 186).
E ainda: “sair quando nada nos força a fazê-lo e seguir nossa inspiração como se o simples fato
de dobrar à direita ou à esquerda já constituísse um ato essencialmente poético” (BENJAMIN
apud JALOUX, 1989, p. 210). De todo modo, trata-se, na prática da flânerie, de se colocar em
relação com a cidade sem saber o que irá se encontrar, aberto aos estímulos que essa
experiência pode proporcionar.

A situação de passageiro,
A conveniência em embarcar já para ter lugar,
E falta sempre uma coisa, um copo, uma brisa, uma frase,
E a vida dói quanto mais se a goza e quanto mais se a inventa.

Em “as massas”, escrito inserido na obra Pequenos poemas em prosa ou o spleen de Paris,
Baudelaire (2007) diz:
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Não é dado a qualquer um tomar banho de multidão. Gozar a massa é uma
arte, e somente pode fazer, às custas do gênero humano, uma pândega de
vitalidade, aquele a quem uma fada tenha insuflado no berço o gosto pelo
disfarce e pela máscara, o ódio do domicílio e a paixão pela viagem.
Multidão, solidão: termos iguais e permutáveis para o poeta ativo e fecundo.
Quem não sabe povoar sua solidão, tampouco sabe estar só em meio a uma
massa atarefada.
[...] O andarilho solitário e pensativo tira uma embriaguez singular desta
universal comunhão. [...] O que os homens denominam amor é bem pequeno,
bem restrito e bem fraco, comparado com esta inefável orgia, com esta santa
prostituição da alma que se dá por inteiro, poesia e caridade, ao imprevisto
que se mostra, ao desconhecido que passa (p. 69-71).
Do mesmo modo, Benjamin (1987) escreve que “saber orientar-se numa cidade não significa
muito. No entanto, perder-se numa cidade, como alguém que se perde numa floresta, requer
instrução” (p. 73). Trata-se, pois, de uma determinada atitude de olhar, bem diferente do
“passeio”, como apresentou o autor2, uma vez que este implica em relações já prédeterminadas com o espaço; trata-se, sim, de observar o espaço urbano, mesmo o da nossa
cidade de origem, como se fosse um estrangeiro, desconhecido e desconhecedor das ordem
intrínsecas do urbano em questão, para, assim, poder perceber até nos espaços mais
naturalizados idiossincrasias outrora não percebidas.
Se Simmel destaca, em seu ensaio de 1913 sobre a filosofia da paisagem, a não similitude
entre natureza e paisagem, uma vez que a segunda seria caracterizada por um recorte, é
também no mesmo texto que o autor fará a menção que esse recorte, extrato visual, de
dimensão perceptiva na qual o homem se relaciona espacial e temporalmente, detém uma
certa apreensão da idéia de natureza, a saber, a unidade3. Sendo detalhe que contém a
imagem do uno, a paisagem se apresenta para aquele que se propõe ao ato de, mais do que
observá-la, senti-la enquanto presença de totalidade. Benjamin (1989) irá mais longe, ao dizer:

2

Como afirma o autor, “o flâneur se distancia por completo do tipo filosófico que passeia”
(BENJAMIN, 1989, p.187).
3
Simmel (1913) afirma: ““Um pedaço de natureza”, é na verdade uma contradição em si; a
natureza não tem pedaços; ela é a unidade de um todo, e se se lhe destaca um fragmento,
este não será mais inteiramente natureza, porque não pode valer como tal no seio dessa
unidade sem fronteira, como um onda desse fluxo global a que chamamos natureza”, e, como
complemento a esta idéia, afirma: “Quanto à paisagem, é justamente sua delimitação, seu
alcance num raio visual momentâneo ou durável que seja, que a definem essencialmente
[...], ela reivindica um ser-para-si eventualmente ótico, eventualmente estético,
eventualmente atmosférico, em suma, uma singularidade, um caráter que o arranca essa
unidade indivisível da natureza, onde cada pedaço só poder ser um lugar de passagem para as
forças universais do estar-aí. [...] A natureza que no seu ser e no seu sentido profundos tudo
ignora da individualidade, se encontra remanejada pelo olhar humano – que a divide e
decompõe em seguida em unidades particulares – nessas individualidades que chamamos as
paisagens”. Tradução de Simone Carneiro Maldonado (UFPb), inédito.
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“Paisagem – eis no que se transforma a cidade para o flâneur Melhor ainda, para ele, a cidade
se cinde em seus pólos dialéticos. Abre-se para ele como paisagem” (Ibid, p. 186).
Em Rua de mão única, Benjamin (1987) trabalha uma série de textos cujo pano de fundo é a
escrita: para tratar dela, recorre aos fenômenos vivenciados pelo escritor para materializá-los
em criação estética (literatura) a partir da utilização da palavra, dentre eles, a relação do
homem com a cidade, como bem demonstram os trechos a seguir:

Eu havia chegado a Riga para visitar uma amiga. Sua casa, a cidade, a língua,
me eram desconhecidos. Nenhum ser humano me esperava, ninguém me
conhecia. Andei duas horas, solitário, pelas ruas. Nunca mais tornei a vê-las
assim (p. 34).
Um bairro extremamente confuso, uma rede de ruas, que anos a fio eu evitara,
tornou-se pra mim, de um só lance, abarcável numa visão de conjunto, quando
um dia uma pessoa amada se mudou pra lá. Era como se em sua janela um
projetor estivesse instalado e decompusesse a região com feixes de luz (p. 35).
É possível perceber uma relação entre a escrita e a memória: a escrita no sentido de tratar
desta temporalidade outra – o passado – a partir do modo como algo no presente o faz
ressurgir, na tentativa de encontrar constantes que dêem conta do significado do tempo –
como um desejo de tentar interrompê-lo de seu fluxo – e do espaço nas trajetórias humanas.
Benjamin (1987), no escrito Infância em Berlim por volta de 1900, ao escrever sobre suas
reminiscências ligadas ao período em que era menino, está trabalhando um determinado
modo de se relacionar com a memória, inserindo-a numa relação com o espaço da cidade, e no
modo como os lugares agem como “disparadores” da memória involuntária. Porém, atesta
que:

Nunca podemos recuperar totalmente o que foi esquecido. E talvez seja bom
assim. O choque do resgate do passado seria tão destrutivo que, no exato
momento, forçosamente deixaríamos de compreender nossa saudade. Mas é
por isso que a compreendemos, e tanto melhor, quando mais profundamente
jaz em nós o esquecido (p. 104-5).

Resolvi a equação desta inquietação prolixa,
Saber onde estar para poder estar em toda a parte

Pode-se observar, ao longo de toda a obra benjaminiana, uma recorrência da temática da
memória, seja na utilização desta como matéria de pensamento e escrita, seja como tentativa
de categorizá-la. Acredita-se que isto se dê justamente em função da relação de proximidade
que Benjamin tem para com o escritor Proust. No tocante a ser um apaixonado pela língua
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francesa, e ter traduzido para o alemão a obra À la recherche du temps perdu (Em busca do
tempo perdido, na tradução para o português), cuja temática da memória está no centro da
constituição e caracterização das personagens, Benjamin intimamente se relaciona com os
pressupostos proustianos, ao tratar a rememoração como algo distinto da “lembrança”,
enquanto lembrança organizada, uma vez que esta, assim como o caminhante que apenas
“passeia”, prevê uma relação de organização anterior ao próprio ato de lembrar: “o
importante para o autor que rememora”, fala Benjamin em seu interessante escrito sobre
Proust4, “não é o que ele viveu, mas o tecido de sua rememoração, o trabalho de Penélope da
reminiscência” (BENJAMIN, 1994, p. 37).
Neste sentido, Benjamin utiliza a teoria da memória feita pelo filósofo Bergson como um modo
de dar conta dos processos de rememoração involuntária, onde memória e esquecimento
estão relacionados de uma forma inseparável, onde “a recordação é a trama e o esquecimento
a urdidura” (ibidem). A respeito da memória em Proust, utilizando-se da noção de memória
involuntária, de Bergson, Benjamin (1994) afirma:

Um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do
vivido, ao passo que o acontecimento lembrado é sem limites, porque é
apenas uma chave para tudo o que veio antes e depois. Num outro sentido, é a
reminiscência que prescreve, com rigor, o modo de textura. Ou seja, a unidade
do texto está apenas no actus purus da própria recordação, e não na pessoa do
autor, e muito menos na ação. Podemos mesmo dizer que as intermitências da
ação são o mero reverso do continuum da recordação, o padrão invertido da
tapeçaria (p. 37-8).
A memória como ato, dada a partir de uma relação entre diferentes temporalidades, pode ser
pensada não apenas na literatura de Proust, ou em obras cinematográficas como L’année
dernière à Marienbad5 (Ano passado em Marienbad), dirigida por Alain Resnais, mas também
na própria produção de relatos sobre o cotidiano, e aqui aponta-se para a necessidade
também do historiador, na utilização da história oral e no intuito de trabalhar com fontes orais
em suas pesquisas – também o meu caso – de atentar para essa discussão da produção de
significado para as experiências passadas a partir de um ato do presente, e no modo como a

4

Texto chamado “A Imagem de Proust”, inserido na obra “Magia e técnica, arte e política”.
Obra-prima da Nouvelle Vague francesa, em que, por efeito de montagem (edição), o
cineasta trabalha vários planos entrecruzados, dando a entender a existência de várias
temporalidades em questão – a ação presente e a rememoração deste passado, vinculada a
uma noção presente, e voltada a uma vontade de repetição do passado, como no eterno
retorno nietzschiano. É chegado o momento (este “momento” depende de cada subjetividade
que o assiste) em que já não se sabe o que é passado e o que é presente, e as narrativas se
fundem formando uma temporalidade outra, talvez, como disse Benjamin, em um “actus
purus” de rememoração.
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rememoração e os esquecimentos estão concatenados, fundando aquilo que pensamos por
“memória”. Como afirma Pierre Missac (1998), sobre as relações entre imagem, tempo e
memória em Benjamin, dá-se na imagem a existência de “um lugar nenhum, diríamos hoje, ou
ainda um não tempo, pois é difícil saber se uma imagem continua a ser projetada ou se a
projeção se congela como num ponto de suspensão que ameaça não terminar” (Ibid p. 132).

Rua a passear por mim a passear pela rua por mim
[...]
Rua sem poder encontrar uma sensação só de cada vez rua
[...]
Bebedeira da rua e de sentir ver tudo ao mesmo tempo

As práticas cotidianas sob o espaço percebido, através dos percursos, movimentos,
caminhadas, trajetos, estariam ligados às enunciações pedestres6, e, em certo sentido, com
uma determinada disposição em observar, sentir e pensar sobre a cidade, o que, conforme o
percurso de pensamento explorado anteriormente, posso relacionar com uma prática de
flânerie, pois “a rua conduz o flanador a um tempo desaparecido, [...] para um passado que
pode ser tanto mais enfeitiçante na medida em que não é o seu próprio, o particular”
(BENJAMIN, 1989, p. 185).

Considerações Finais
Tratava-se então de pensar a cidade a partir daquilo que Stella Bresciani (2002) denomina de
versão fenomenológica da aproximação filosófica da cidade:

A matéria dessa experiência, pelo caráter menos palpável, se formaria com a
soma das impressões, já que a cidade fala e solicita nossa afetividade. Esse
fluxo não pode ser mensurado pela referência a uma norma objetiva, exterior
a ele; vem imbrincado na afetividade do corpo, que opera uma síntese préreflexiva e constitui a experiência específica de viver em cidades como algo
que ultrapassa, ou simplesmente não é contido nos saberes analíticos que a
tematizam como objeto. A proposta fenomenológica reivindica o possível
mergulho no conhecimento do mundo mais profundo e originário; dá
preferência ao imaginário; uma cidade dispõe de uma quase personalidade
específica que estimula o potencial da imaginação ao recriar formas baseadas
em experiências (p. 30).

6

No sentido proposto por Certeau (2005). Ver cap. VII, “Caminhadas pela cidade”.
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Ao tratar da produção de itinerários pela cidade, ou da fala dos passos perdidos que Michel de
Certeau (2005) conceitua em A invenção do cotidiano, penso ser possível relacioná-la com a
noção de produção subjetiva da cidade. Isto porque o processo de estabelecer caminhadas
pela paisagem reconfigura mapas, transcrevendo-lhes novas trajetórias, e, com estas, novas
possibilidades de operação e agenciamento de olhares. São as chamadas “enunciações
pedestres”, e estas se constituem por uma metáfora muito interessante, na medida em que a
própria cidade é encarada como texto a ser lido, como espaço a ser explorado, e como
território a ser resignificado. Também como afirma Benjamin (Ibidem), “a cidade tornou-se em
minhas mãos um livro, no qual eu lançava ainda rapidamente alguns olhares, antes que ele me
desaparecesse dos olhos no baú do depósito por quem sabe quanto tempo” (p. 56).
É neste sentido que estas práticas de vivenciar a cidade foram constituindo o objeto de
pesquisa - as ruínas - a partir do qual pretendo refletir sobre as relações entre percepções
urbanas, memória e esquecimento vinculadas aos modos de criar significação para o urbano.
Desse modo é que penso que o aprofundamento dos conceitos benjaminianos aqui
apresentados possam me ajudar a pensar tais questões, na inserção as ruínas em um
panorama epistemológico.
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As memórias e experiências do cinema na cidade de Curitiba estudadas pela história oral
Fernando Bagiotto Botton
Naiara Krachenski
Bárbara Lagos

Resumo
O trabalho a ser apresentado refere-se à pesquisa coletiva desenvolvida no ano de 2008 pelo
grupo PET História UFPR. Tentaremos relatar as principais discussões acerca dos problemas e
conceitos chave para os estudos de História Oral, já que foi essa a metodologia que decidimos
empreender para estudar as memórias e experiências dos frequentadores de cinemas na
cidade de Curitiba dos anos de 1930 a 1960. Para essa apresentação, discutiremos num
primeiro momento alguns esboços teóricos acerca das leituras realizadas pelo grupo como
aparato para a pesquisa empírica. Por fim, comentaremos acerca do trabalho empírico com as
entrevistas.
Palavras Chave: História Oral, Memória, Cinema.

Introdução
A fim de melhor compreender as experiências dos frequentadores de cinema na cidade de
Curitiba entre as décadas de 1930 e 1960, o grupo PET História UFPR desenvolveu sua pesquisa
sobre a memória, para isso recorremos à metodologia da História Oral. Em um primeiro
momento, o grupo realizou discussões teóricas acerca do conceito de memória e da
metodologia para colocá-la em prática.

Questões teóricas em memória e História Oral.
A memória pode ser entendida, a princípio, como um fenômeno estritamente individual.
Contudo, como salienta Michael Pollak a partir de uma leitura de Maurice Halbwachs, a
memória é sobretudo como um fenômeno coletivo. Deve-se atentar para a constatação de
que a memória é passível de transformações constantes e, com isso, caracteriza-se como um
fenômeno socialmente construído (POLLAK, 1992, 201). Para Pollak, em grande parte das
memórias existem “pontos de referência” (POLLAK, 1989, 3), que são os costumes, os
monumentos e os lugares que estruturam as memórias individuais e as inserem na memória
do grupo a que pertencem. Esses pontos de referência são “indicadores empíricos” da
memória de um determinado grupo e, muitas vezes se confundem com as memórias
individuais.
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É devido a esta confusão de fronteiras entre a memória coletiva e as inúmeras memórias
particulares que uma certa coesão social se torna possível. Nesse sentido, o trabalho de
enquadramento da memória se faz necessário para indicar o que deve e o que não deve ser
lembrado, em um processo de referências e negociações com o passado, do qual a História é o
principal agente para a justificação do processo seletivo das memórias. Portanto, está em jogo
neste processo de enquadramento a coerência dos discursos sucessivos em torno das
identidades individuais em consonância com a identidade do grupo. A construção de tal
memória coletiva não é, contudo, um processo único e permanente. Ela se caracteriza por
flutuações e modificações ao longo do tempo e é organizada em função das preocupações
pessoais e políticas de acordo com as reinterpretações do passado (POLLAK, 1992).
A construção do que tradicionalmente se chama por “identidade individual” se dá a partir do
sentimento de pertença à memória de um determinado grupo. No entanto, as escolhas para a
formação de um passado comum a todos não dão conta da pluralidade das experiências
vivenciadas pelos indivíduos. Forma-se, pois uma “memória oficial” que, construída sobre
alguns elementos comuns, procura transmitir um ideal de coerência, unidade e continuidade.
Pollak analisou casos em que a memória nacional se apresenta como opressora para algumas
memórias individuais. Nestes casos, essas se tornam proibidas e são mantidas restritamente
pelos indivíduos ou grupos minoritários. No entanto, é a partir destas situações marginais que
percebemos a distância que existe entre a sociedade e a sua idealização feita pelos discursos
hegemônicos como, por exemplo, os do Estado. O silêncio que permeia tais situações não
conduz ao seu esquecimento, pelo contrário, é forma de resistência das memórias individuais
perante às narrativas universais (POLLAK, 1989). É com o intuito de dar visibilidade a essas
memórias reprimidas que a metodologia da história oral nos interessa.
A especificidade da história oral reside no fato de que ela nos permite entender não os fatos
em si, mas o significado que esses fatos tiveram para os indivíduos (PORTELLI, 2003, 67).
Segundo Alessandro Portelli “a fonte oral nos conta não só o que a pessoa fez, mas o que ela
gostaria de ter feito, o que ela acreditava que estava fazendo e o que hoje ela pensa que fez”
(PORTELLI, 2003). Sendo assim, a fonte oral possui uma imensa carga subjetiva, não apenas
por ser o relato de um indivíduo. Acreditamos que na metodologia de história oral o
entrevistador é um agente com carga sintática expressiva, já que conduz os rumos que deseja
para sua entrevista. A história oral pressupõe a criação das fontes que embasam a pesquisa do
historiador.
É fundamental que o historiador conheça as técnicas de uma entrevista. Tendo domínio sobre
a sua própria sensibilidade comunicativa. Paul Thompson aponta para o fato de que a
entrevista é uma relação social que deve ser baseada em um respeito mútuo. Para tanto, o
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pesquisador deve deixar claro o projeto que está desenvolvendo e a importância do relato de
tal indivíduo para o encaminhamento de seu trabalho. Outro ponto importante é a preparação
de informações básicas acerca do objeto que está sendo estudado através de leituras e
pesquisas iniciais.
Sabemos que é impossível imprimir um caráter totalmente impessoal a uma pesquisa, mas
devemos tomar o cuidado com a facilidade que o pesquisador pode conduzir a entrevista a fim
de que o entrevistado responda dentro de um quadro de expectativas inerente ao próprio
pesquisador. Dessa forma, é necessário evitar interromper uma narrativa, para que o
entrevistado se sinta mais confortável para resgatar suas lembranças a partir de sua própria
velocidade e de suas linhas narrativas particulares.
Salientamos que a gravação da entrevista deve ter a autorização prévia do entrevistado. Uma
vez autorizada, o historiador deve atentar para todas as especificidades na utilização e
arquivamento do material sonoro. Após a etapa da entrevista, o pesquisador trabalha com o
processo da transcrição, ou seja, a transposição dos documentos orais em documentos
escritos. Essa etapa pode apresentar muitas dificuldades, uma vez que a passagem da
linguagem falada para a linguagem escrita, assim como toda tradução, pode alienar sentidos
distorcer sutilezas da narrativa original. Contudo, se o transcritor for o próprio entrevistador, é
possível reduzir o impacto e as perdas desse processo ao apontar as pausas, as entonações, os
risos, enfim, registrar por escrito os não ditos e o gestual.
A questão da criação de documentos históricos nos remete a uma discussão sobre a hierarquia
das fontes. Uma vez que a fonte oral é uma produção do pesquisador e seu entrevistado,
pode-se pensar que tal fonte é extremamente parcial. De acordo com esta visão, as fontes
escritas como documentos oficiais, cartas, jornais, entre outros, possuem uma objetividade
imparcial, já que não há um processo evidente de lembrança de um sujeito. Contudo, como
salienta Paul Thompson (1992), tanto as fontes orais quanto as fontes escritas nos apresentam
uma “percepção social” do contexto no qual foram produzidas e em nenhum caso
representam o fato absoluto. Cabe ao pesquisador, portanto, indagar as evidências que
dispõem,

independentemente

da

natureza

que

possuem,

compreendendo

as

intencionalidades nelas presentes.
Compreendemos que a história oral gera um processo de significação mnemônica e narrativa
dos acontecimentos a partir do relato de uma pessoa. Para tanto, o indivíduo que narra
determinada recordação aciona um mecanismo psicológico de organização de suas memórias
(LE GOFF, 2003, 421), em um esforço de dar sentido e organização ao seu passado (PORTELLI,
2003, 69) e uma forma coerente a sua história. Sendo assim, no momento de recuperação das
lembranças existe um “processo ativo de criação de significados” pelo entrevistado que visa
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integrar a sua história com a história coletiva de determinado grupo, a fim de posicionar sua
identidade particular em um todo e de construir uma percepção coerente de si.
Em meio a esse processo de criação de significados trazido a tona pela recordação, podemos
parafrasear Beatriz Sarlo (2007) e dizer que o “passado se faz presente”, uma vez que o
presente é o tempo próprio das lembranças e que tal processo sempre pressupõe um jogo
entre passado e presente, ou seja, o que se lembra e quando se lembra.

Aplicação da metodologia e prática de pesquisa em história oral
Após passar pelas discussões teóricas os bolsistas e voluntários do PET História colocaram em
prática a metodologia estudada. Nos anos de 2006 e 2007 as pesquisas do grupo já haviam se
debruçado sobre as experiências do cinema na cidade de Curitiba fazendo, para tanto, um
levantamento de fontes escritas e imagéticas. Em 2008 demos continuidade a este
levantamento, neste momento, as fontes orais foram privilegiadas pelo grupo. Selecionamos
entrevistados que viveram em Curitiba desde o início do século XX, tendo como objetivo a
elaboração de um banco de dados sobre as memórias dos frequentadores deste importante
tipo de lazer urbano que é o cinema.
A partir do segundo semestre de 2008 decidimos realizar as entrevistas. O primeiro passo
consistiu na elaboração de um roteiro com algumas questões que poderiam nortear as
múltiplas narrativas em função do assunto abordado, cabe ressaltar que essas questões
apontadas tinham um caráter unicamente de apoio, sendo que nossa intenção foi
proporcionar aos próprios entrevistados a liberdade de comando dos rumos e sintaxes de suas
narrativas.
Os pesquisadores pesquisaram em jornais, salas de cinemas e nas próprias redes pessoais de
sociabilidade para localizar possíveis entrevistados com a idade desejada (acima de 60 anos) e
que possuíssem lembranças e experiências com o cinema na cidade de Curitiba. Inúmeros
profissionais da área e muitos telespectadores foram encontrados e convidados para serem
entrevistados. Cada pesquisador se comprometeu em realizar uma entrevista com duas
pessoas. Tais entrevistas foram realizadas na casa ou no ambiente de trabalho dos
entrevistados, já que acreditamos que a familiaridade com o ambiente físico da entrevista
influencia na tranquilidade da construção narrativa do entrevistado. Para a realização da
entrevista nos utilizamos de dispositivos gravadores de áudio manuais com armazenamento de
dados em fitas magnéticas (mini-K7), decidimos utilizar essa tecnologia por ainda termos
dúvidas quanto à segurança e durabilidade da gravação em mídias digitais. Para a transcrição
das entrevistas decidimos digitalizar o áudio com o software Adobe Coll Edit Pro 2.0® para
facilitar o processo de transcrição. Decidimos que os entrevistadores seriam os responsáveis
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pela transcrição de suas respectivas entrevistas, dado que somente essas pessoas poderiam
ter maior noção do texto e do contexto a ser transcrito.
É importante ressaltar que os entrevistados deram permissão da utilização de suas entrevistas
somente para pesquisas ou publicações acadêmicas. Embora que abrimos a possibilidade, não
nos foi necessário estabelecermos contratos em papel quanto a utilização dessas entrevistas
dado o acordo verbal e a baixa volatilidade dos assuntos discutidos. As entrevistas após
transcritas foram encaminhadas aos entrevistados para que aprovassem ou não a sua
legitimidade. Não abrimos a possibilidade para a inclusão, retirada ou correção de trechos da
entrevista por uma concepção teórica adotada de que as teias narrativas tecidas no exato
instante da entrevista tem relação única com aquela temporalidade específica e as concepções
que o entrevistado possuía naquele mesmo momento.

Considerações finais
No total foram produzidas 36 entrevistas bastante diversificadas que versam sobre os filmes
assistidos, as salas de exibição, os costumes, as sociabilidades geradas a partir do hábito de
frequentar o cinema.
Com o encerramento da pesquisa, foi criado um banco de dados que contém as transcrições
completas de todas as entrevistas. Estes arquivos, assim como outros levantamentos feitos
nos anos precedentes pelo grupo sobre o cinema em Curitiba encontram-se disponíveis para
pesquisadores e interessados no assunto no site do grupo, cujo endereço é:
http://pethistoriaufpr.wordpress.com/. Esperamos assim, estimular novas pesquisas sobre o
tema, tendo em vista a ampla disponibilidade de documentação escrita, imagética e oral que o
grupo PET localizou, arrolou e está proporcionando a qualquer pesquisador ou interessado.
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Instituições e Memória: Pensando o Patrimônio Cultural da Saúde em Porto Alegre
Beatriz Teixeira Weber

Resumo
O texto apresenta os resultados do projeto que inventariou o patrimônio cultural da saúde em
Porto Alegre, parte do levantamento nacional da Rede Brasil: História e Patrimônio Cultural da
Saúde, sendo esse conceito definido como um conjunto de bens materiais e simbólicos
socialmente construídos, que expressam o processo da saúde individual e coletiva nas suas
dimensões científica, histórica e cultural. Apresenta possibilidades de análise a partir do
material levantado, visando à difusão e o uso social dos acervos das várias instituições. Como
tem crescido o número de trabalhos no Rio Grande do Sul tematizando a história da saúde,
pode-se perceber a riqueza de abordagens possíveis frente ao material levantado.
Palavras-Chave: patrimônio cultural da saúde, instituições, memória

Introdução
Muitas dimensões implicam na discussão sobre o patrimônio histórico-cultural da saúde de um
determinado local. Este texto resulta do projeto Inventário Nacional do Patrimônio Cultural da
Saúde, que consistiu num amplo levantamento do patrimônio arquitetônico-histórico de
hospitais e outras instituições de assistência médicas, assim como dos institutos de pesquisa
científica organizados nos séculos XIX e XX, em seis capitais brasileiras. O projeto se insere em
um conjunto de ações prioritárias definidas no âmbito da Rede Latino-Americana de História e
Patrimônio Cultural da Saúde, criada em 2005, que visa à difusão e o uso social dos acervos na
medida em que se integra à Rede História e Patrimônio Cultural da Saúde e à Biblioteca Virtual
em Saúde (BVS-BIREME). No âmbito nacional, a criação da rede e o desenvolvimento deste
projeto vêm reforçar um conjunto de projetos do Ministério da Saúde voltados para a
preservação do Patrimônio Cultural da Saúde. Especificamente, o projeto foi implementado
pela Casa de Oswaldo Cruz, unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz, que tem
como uma de suas atribuições a preservação e valorização da memória das ciências
biomédicas e da saúde no Brasil. A partir desta e de outras competências nos campos da
memória e da história da saúde, da ciência e da tecnologia, o projeto Inventário Nacional do
Patrimônio Cultural da Saúde contribui para a preservação, organização e disseminação do
patrimônio científico e cultural do país, somando-se a outras iniciativas nacionais em
desenvolvimento.
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Como parte de um projeto mais geral, a conceituação de patrimônio cultural da saúde vinculase à realizada pelo grupo, especialmente o reunido na Casa de Oswaldo Cruz7. Desde os anos
1980, há iniciativas surgidas em prol da recuperação da memória, da valorização e do direito à
informação, como suporte dos processos de construção da identidade nacional, de
reivindicações de grupos e da expressão de anseios de segmentos sociais diversos que
retornavam com vigor às arenas do processo político. Neste sentido, o documento
apresentado pelo Grupo de Trabalho História e Patrimônio Cultural da Saúde, reunido durante
a 4ª. Reunião de Coordenação Regional da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) / 7º, dentro do
Congresso Regional de Informação em Ciências da Saúde (CRICS), na cidade de Salvador, no
ano de 2005, é entendido como um marco na discussão sobre história, memória e patrimônio
da saúde no Brasil. O documento considerou “o Patrimônio Cultural Saúde como um conjunto
de bens materiais e simbólicos socialmente construídos, que expressam o processo da saúde
individual e coletiva nas suas dimensões científica, histórica e cultural” 8.
A organização do projeto definiu Patrimônio Cultural da Saúde como um conceito abrangente
e que permite acompanhar as transformações pelas quais a saúde passou desde o início da
colonização portuguesa. Desta forma, a “Saúde” passou a ser entendida como uma construção
histórico-social cujas definições, significados culturais e arranjos políticos são variáveis no
tempo. Essa diversidade é o que se pretendeu inventariar. Ensaios de salvaguarda do
patrimônio da saúde vêm surgindo no plano internacional nos últimos anos, ligados
diretamente ao valor simbólico a ele conferido pelas comunidades nas quais está inserido.
Vários exemplos internacionais se somam ao caso da experiência pioneira do Chile, que
estimulou a organização de uma ampla rede de atividades na América Latina. Originada na
mobilização da população e de seus funcionários contra a demolição do antigo Hospital San
Jose, esta experiência possibilitou seu tombamento pelo Ministério de Educação chileno e,
mais que isso, ensejou a criação da Unidade de Patrimônio Cultural da Saúde, vinculada ao

7

O grupo organizou um projeto piloto no Rio de Janeiro, que publicou o volume SANGLARD,
Gisele e COSTA, Renato da Gama-Rosa. "História, memória e patrimônio cultural da saúde" IN:
PORTO, Angela et al. História da Saúde no Rio de Janeiro: instituições e patrimônio
arquitetônico (1808-1958). Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2009.
8
História e Patrimônio Cultural da Saúde. Termo de constituição da Rede Latino-americana
de História e Patrimônio Cultural da Saúde. Este documento foi originalmente elaborado e
apresentado como Termo de Referência pelo Ministério da Saúde do Brasil / Casa de Oswaldo
Cruz - Fiocruz e Ministério da Saúde do Chile / Unidade do Patrimônio Cultural da Saúde, para
orientar as discussões do Grupo de Trabalho História e Patrimônio Cultural da Saúde que se
reuniu durante a 4ª. Reunião de Coordenação Regional da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) /
7º. Congresso Regional de Informação em Ciências da Saúde (CRICS), na cidade de Salvador
(BA). 2005: 4-6. Este texto foi publicado em espanhol para os Anais Chilenos de Historia da
Medicina. 2006; 16: 237-242, como Historia y patrimônio cultural de salud: propuesta para la
creación de uma biblioteca virtual latinoamericana.
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Ministério da Saúde, servindo de inspiração para a constituição da rede latino-americana na
qual o Brasil se inscreve desde 2005.
Nesse contexto em que se inseriu o projeto, realizamos o levantamento de entidades
relacionadas à saúde em Porto Alegre, numa primeira experiência de levantamento do
patrimônio cultural da saúde na região sul. Nosso recorte cronológico restringiu-se ao
funcionamento de dois marcos do patrimônio cultural da saúde da cidade. Inicialmente, a
fundação da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, em 1803, que representa, ainda hoje,
um dos maiores complexos hospitalares da região. E o final com a fundação do Hospital das
Clínicas de Porto Alegre, considerado um modelo de instituição hospitalar moderna para todo
o Brasil, fundado em 1968. Nesse recorte, nossa prioridade foi por instituições ainda em
funcionamento ou com seus prédios preservados, e trabalhamos com a noção de complexos
hospitalares agregando hospitais que fazem parte de um conjunto, como o da Santa Casa e do
Grupo Hospitalar Conceição. Este levantamento foi realizado de agosto de 2007 a janeiro de
2008.
Priorizou-se o acesso através das publicações de pesquisadores, das instituições, ou
informações de responsabilidade das instituições, como folhetos de divulgação ou páginas na
internet. Quando não possuíamos esse material, optamos por ir às instituições, solicitando
material que pudesse ser utilizado. Isso acarretou a utilização de um certo perfil de
informação, a partir do que foi fornecido pela organização. Quando o material não existe, é
insuficiente ou os dados não conferem, priorizamos pesquisar em jornais do período em que,
presumimos, fosse a fundação da instituição.
Algumas instituições ficaram de fora devido a dificuldade de acesso às informações, muitas
delas não possuindo nenhuma fonte acessível. O contato com o material também nos levou a
incluir algumas instituições por facilidade de acesso, como a chamada Casa Godoy, que
funcionou como consultório e residência de Jacintho Godoy, importante médico que atuou no
Rio Grande do Sul ao longo do século XX, cuja residência foi tombada e hoje funciona como
parte de um órgão público. De forma semelhante, optamos por incluir o Hospital Colônia
Itapuã, apesar de ficar nos arrabaldes de Porto Alegre, pois há importantes pesquisas já
realizadas, que proporcionaram um excelente material.
Do patrimônio histórico e cultural da saúde, somente o conjunto de prédios do Hospital
Psiquiátrico São Pedro é tombado na cidade de Porto Alegre – parecer nº 26, de 16 de agosto
de 1993, do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, homologado pelo Prefeito
Municipal de Porto Alegre em 27 de agosto de 1993. A Casa Godoy não é reconhecida como
patrimônio da saúde, mas também está tombada desde 26 de novembro de 2006, pela Equipe
do Patrimônio Histórico e Cultural de Porto Alegre.
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A cidade de Porto Alegre dispõe de uma Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural – EPAHC,
que foi criada pela Portaria nº 45, de 12 de maio de 1981, com o objetivo de gerir os bens
culturais de propriedade do Município. Desde 1985, faz parte da Secretaria Municipal da
Cultura, estando vinculada à Coordenação da Memória Cultural. O EPAHC realiza um
Inventário do Patrimônio Cultural (Bens Imóveis) de Porto Alegre, trabalho de caráter
permanente que mantém atualizado o conhecimento sobre os espaços e edificações com
interesse para preservação. Pelo atual Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental PDDUA (L.C. 434/99), os imóveis podem ser inventariados como de Estruturação e
Compatibilização, conforme artigo 14. Em geral, os imóveis que listamos possuem a
classificação de “estruturação”, que assegura a manutenção das características arquitetônicas
do imóvel.
Como podemos observar pelo processo de inventário de bens culturais de Porto Alegre, ainda
há pouco levantado sobre o patrimônio cultural da saúde. A maior parte das instituições por
nós pesquisada possui algumas pessoas, vinculadas aos seus órgãos administrativos, que
fazem certa conservação do material compreendido como evidência da própria história.
Entretanto, há uma preocupação que vem crescendo com a organização e disponibilização do
material existente. Esperamos que este inventário sirva de estímulo para a busca e
preservação de informações de acervos diversos, demonstrando a importância desse
patrimônio para os grupos em que estão inseridos.
No Rio Grande do Sul, a experiência da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre merece ser
destacada. Desde 1983, a instituição possui uma equipe, composta de historiadores,
arquivistas e outros profissionais, que organizou o material da instituição no Centro de
Documentação e Pesquisa. Do trabalho com o patrimônio histórico e cultural da instituição
surgiu a proposta do Centro Histórico-Cultural Santa Casa, cujo projeto contemplará a
revitalização do conjunto de prédios históricos pertencentes à Santa Casa situados na Avenida
Independência. Sua execução teve início em 2005 e o término da obra está previsto para
outubro de 2008. O Centro será composto de Pinacoteca, Arquivo, Fototeca, Museu,
Biblioteca, Cine-Teatro, com laboratórios de restauração e toda a infra-estrutura. O projeto
contou com o patrocínio dos governos federal, estadual e de várias instituições privadas do Rio
Grande do Sul9. Os recursos oferecidos e as condições da organização servem de exemplo para
outras instituições.
A sociedade gaúcha também possui da sensibilidade do Sindicato Médico do Rio Grande do
Sul, que organizou um Museu da História da Medicina do Rio Grande do Sul, fundado em 2007,

9

www.santacasa.org.br, acesso em 14 de janeiro de 2008.
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hoje sediado no Hospital da Beneficência Portuguesa de Porto Alegre. O Museu têm recebido
acervos de médicos de todo o Estado, que está organizado e disponibilizado para pesquisa. Ao
mesmo tempo, procura fazer a publicação de obras diversas, relacionadas ao tema, e procura
disponibilizar na internet parte do acervo que possui. Além de realizar projetos de
levantamento, divulgação e preservação do patrimônio vinculado à saúde. Mais uma
experiência que tem gerado frutos de conhecimento e preservação. Sem essas duas
instituições, o levantamento que hora realizamos não teria sido possível.

Breve Panorama Histórico da Saúde em Porto Alegre – 1803-1968
O levantamento histórico cultural das entidades possibilita um breve panorama das
instituições de saúde de Porto Alegre, fundadas a partir de 1803. O século XIX caracterizou-se
por instituições hospitalares como as Santas Casas, existentes em todo o Brasil e apresentando
um perfil bastante típico. São instituições que abrigavam diversas modalidades de “enfermos”
– militares, idosos, “alienados”, menores abandonados, e doentes em geral, que iam para
essas instituições a fim de terem algum acolhimento. São imponentes construções da
arquitetura brasileira, apresentando amplos pavilhões, com peças arejadas, servidas por
longos e espaçosos corredores, que possuíam serviços técnicos reduzidos e as instalações
eram precárias para o amplo atendimento que realizavam, muitas vezes sendo a única
instituição existente na cidade. Em Porto Alegre, sua origem remonta a 1803, tendo seus
primeiros atendimentos ocorridos em 1826. Ao longo do século, sofreu diversas modificações,
com apêndices ou adaptações que iam se juntando ao edifício original, como solução dos
problemas que surgiam ao longo do tempo. O recolhimento não era necessariamente uma
atividade médica, mas religiosa, e as instituições vinculadas à Igreja atuavam nesse sentido. A
Santa Casa atendia a população menos favorecida de forma gratuita, dependendo de doações
e dotações públicas para o seu funcionamento.
De forma semelhante, os hospitais de beneficência obedeciam um padrão semelhante na sua
construção, pois procuravam oferecer abrigo e atender às dificuldades de seus associados,
como no caso do grupo português em Porto Alegre, que passou a ter a sua sociedade de
beneficência em 1854, primeira sociedade de socorros mútuos do Rio Grande do Sul. Seu
objetivo era amparar os seus associados na doença, na velhice e na morte. Seu funcionamento
ocorreu numa casa adaptada a partir de 1858, e seu prédio fundado em 1871, existente ainda
hoje.
Esse perfil de instituições marcou o século XIX. A partir dos anos 1880 é que surgiram
instituições voltadas para o atendimento de problemas específicos, como a “alienação”, com a
fundação do Hospício São Pedro, em 1884, já apresentando uma diferenciação de tratamento
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para os pacientes. Era uma instituição afastada do perímetro urbano, fazendo parte de um
processo de saneamento social da cidade, que deslocava para o subúrbio as instituições que
abrigassem enfermidades perigosas, a morte, e todos aqueles com desvios de conduta. Nessas
instituições já existiam profissionais específicos para o atendimento, com procedimentos
condizentes com o que havia de mais atualizado. Nesse sentido, as construções procuraram
atender as preocupações com a técnica existente.
No final do século XIX, com o advento dos governos republicanos de proposta positivista no
Rio Grande do Sul, ao administradores gaúchos passaram a advogar a liberdade profissional e
religiosa, defendendo que cada indivíduo deveria ser instruído para, então, escolher a
proposta que melhor lhe conviesse. O Estado não poderia interferir na organização de
instituições religiosas, educacionais ou de saúde. Contudo, o governo acabou organizando
instituições, como a Brigada Militar, que demandavam serviços de saúde, que foram
organizados e mantidos pelo Estado.
Ao mesmo tempo, diversas entidades de médicos e farmacêuticos, fundadas em Porto Alegre
no final do século XIX, originaram instituições de ensino e eram compostas por um significativo
número de indivíduos formados em outras localidades, principalmente no Rio de Janeiro, com
a preocupação de se organizar em torno de instituições profissionais. Com uma formação que
se preocupava com o papel social de sua atividade, traço que se destacou na atuação da
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro ao longo do século XIX, os médicos gaúchos
investiram na sistematização do seu saber, na distinção e definição de sua categoria, processo
que ocorria em várias partes do mundo, acentuado à medida que essa ciência adquiria maior
amplitude de atuação. A fundação da Faculdade de Medicina de Porto Alegre, terceira
faculdade de medicina formada no Brasil, após a de Salvador e do Rio de Janeiro, é marco
nesse processo. Apesar de uma aceitação generalizada, ela foi palco de controvérsias com o
governo estadual e com outros membros da categoria que não advogavam os mesmos
princípios.
No processo de especialização e de diferenciação das instituições, outros grupos étnicos
investiram na organização de hospitais, financiando instituições que se preocuparam em
incorporar os modernos conhecimentos de higiene da época, como o Hospital Alemão,
atualmente chamado Moinhos de Vento, que teve as orientações de um especialista em
hospitais, Adolf Muller, a partir de 1924. Foi inaugurado em 1925 e finalizado em 1927, pelo
arquiteto Théo Wiederspahn.
Ao mesmo tempo, as especialidades de orientação religiosa, como o hospital alemão, que
procurava atender os pacientes na língua de origem e dentro da religiosidade evangélica,
outras instituições procuravam especializar sua proposta de atendimento. Nos anos 1920
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também foram fundados o Hospital Espírita, para atendimento de doentes mentais, e um
Ambulatório de Dermatologia Sanitária, visando atender as especificidades dos pacientes com
doenças sexualmente transmissíveis, ampliando suas atividades ao longo do tempo, passando
a prestar atendimento aos portadores de hanseníase. Essa preocupação com a especificidade
de atendimentos de pacientes com patologias específicas continuou ao longo dos anos 1930,
com a fundação da Clínica São José (1934), para doentes mentais particulares, o Hospital
Sanatório Belém (1934), para tuberculosos, o Hospital Colônia Itapuã (1940), para
hanseniáticos. Respondendo a política nacional de combate a doenças específicas, é fundado
o Hospital Colônia Itapuã (1940), para recolhimento de hanseniáticos, de forma semelhante ao
Hospital Sanatório Partenon, responsável pelo atendimento à tuberculose, fundado em 1951.
As diretrizes da orientação administrativa do campo da saúde pública, implantadas no Brasil a
partir da lei que organizou o que passou a ser denominado Ministério da Educação e Saúde
(MES), em 1937, estabeleciam um padrão de atuação pública que combinava centralização
normativa e descentralização executiva, canalizando para a instância administrativa estadual o
gerenciamento dos serviços públicos da saúde, sob a orientação do governo central. A partir
de 1941, já sob o regime do Estado Novo, centralizava-se a participação federal na gestão da
saúde. Através dos serviços nacionais nas Divisões de Organização Sanitária e de Organização
Hospitalar, ampliaram-se as ações de estruturação geral das repartições de saúde do Brasil,
padronizando, normatizando e controlando as ações relativas à assistência médico-social em
todos os estados. Definiram-se como diretrizes a criação de hospitais regionais, ambulatórios e
postos de socorro de urgência segundo sistema de divisão distrital, além de organizar um
plano geral de assistência para todo o território nacional e manter um cadastro dos
estabelecimentos hospitalares no país, dentre outras funções. A partir do cadastro, a política
para a área hospitalar voltou-se para a elaboração de um plano destinado à criação de uma
rede brasileira de hospitais, abrangendo hospitais gerais e especializados, exceto os destinados
a maternidade, doenças mentais, tuberculose e lepra, que já possuíam planos especiais
elaborados pelos serviços federais correspondentes.
A partir desse quadro, os serviços públicos de saúde no Rio Grande do Sul foram preocupação
nos anos 1940, para atendimento dos casos de pronto socorro, com o Hospital de Pronto
Socorro (1944) e o Centro de Saúde Modelo (1941). São instituições que visavam prestar um
atendimento público global à população, também fazendo parte de uma política de saúde
desenvolvida pelo Departamento Estadual de Saúde, fundado em 1938, quando se estabelece
uma organização federal padrão para os serviços estaduais de saúde. O Departamento
também investiu para aprimorar os cuidados especializados, com a criação do Instituto de
Cardiologia, em 1946.
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Os anos 1950 são marcados por um investimento privado na área de saúde, quando são
fundadas instituições que procuravam ampliar o número de leitos na capital gaúcha. É uma
área que merece um estudo mais aprofundado, pois são diversas as instituições fundadas no
final dos anos 1940-50: Hospital Materno-infantil Presidente Vargas (1947), Hospital Petrópolis
(1950), as instituições do grupo Hospitalar Conceição (a partir de 1956), Hospital Banco de
Olhos (1956). São instituições fundadas por particulares, leigos ou médicos, com um intuito
social, que apresentaram a participação de congregações religiosas em alguns casos. A partir
do panorama da saúde no Rio de Janeiro, a década de 1950 representou um marco em termos
do desenvolvimento institucional nos campos da medicina e da saúde pública no Brasil, com a
criação, em 1953, de um ministério especificamente voltado para a área da saúde, um pleito
acalentado pelos médicos desde o início daquele século. Esse período também indicou tanto a
consolidação da tipologia do bloco na arquitetura hospitalar, como também foi o momento em
que um profissional, o arquiteto, passou a assumir inteiramente o projeto de um hospital, o
que não ocorria até os anos de 1940, quando os médicos ainda tinham muito controle do
projeto e eram ainda os engenheiros, às vezes os engenheiros sanitários, os responsáveis pelos
projetos. Mas essas questões não explicam a ampliação de instituições privadas no Rio Grande
do Sul. A motivação para esse período apresentar um quadro tão significativo de fundações é
uma das questões a ser pesquisada, como várias outras que ainda estão em aberto. A
experiência relatada, mais que qualquer outra coisa, nos permite ter visibilidade do amplo
campo de questões que podemos ter pela frente.
Representando as preocupações específicas com arquitetura hospitalar, o Hospital das Clínicas
de Porto Alegre merece destaque, com um projeto específico de planejamento hospitalar que
foi usado como modelo na proposta de construção de hospitais. O arquiteto Jorge Machado
Moreira, responsável pelo projeto original do hospital, usou-o como modelo das “condições
ideais” de trabalho de um arquiteto, afirmando a importância de uma equipe multidisciplinar
para definir as diversas necessidades de instituições hospitalares. A trajetória para construção
do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, desde as preocupações iniciais de verbas para a
construção de um hospital-escola, em 1931, até a sua inauguração oficial, em 1968, mas que
iniciou efetivamente seu funcionamento em 1972, demonstra que as questões se
complexificam quando se trata da organização de uma instituição como essa.
A importância dos médicos na organização da sua atividade no Rio Grande do Sul pode ser
percebida desde o final do século XIX. A fundação da Faculdade de Medicina de Porto Alegre,
em 1898, foi um esforço de congregar e organizar os médicos enquanto grupo profissional. O
grupo institucional passou até 1932 disputando espaço com diversas outras práticas de cura
no estado. Esse ano marcou a regulamentação do exercício da medicina e profissões correlatas
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por um decreto federal, editado por pressão do Sindicato Médico Brasileiro, fundado em 1927,
que tinha como principal preocupação promover a defesa e organização dos médicos.
A administração da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre antevia que a construção do
Hospital de Clínicas de Porto Alegre iria determinar a saída de grande número de professores
da Faculdade de Medicina em exercício na Santa Casa para atuar no novo hospital. Daí o
interesse em criar a Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre, fundada em 1953, uma
nova faculdade de medicina que ampliaria o número de médicos no estado e asseguraria o
atendimento na Santa Casa. Essa instituição amplia a atuação médica e assegura sua inserção
como grupo profissional consolidado no Rio Grande do Sul. A ampliação desse quadro pode
nos ajudar a entender as características de períodos ainda inexplorados, preocupação que este
texto começa a explicitar.

Considerações finais
O projeto relatado permitiu uma visualização inédita das instituições de saúde de Porto Alegre.
Ainda não possuímos informações básicas sobre várias delas, muitas precisando de algum
incentivo para preservar até mesmo sua documentação mais elementar. Ainda há muito
trabalho de pesquisa a ser feito para compormos um panorama das instituições de saúde de
forma mais reflexiva. Muito tem avançado a partir das experiências de organização e
preservação de acervo da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Diversos trabalhos de
pesquisa de pós-graduação ocorreram a partir da década de 1980, que pautaram parte dos
resultados apresentados neste inventário. Entretanto, há demanda de um amplo trabalho de
pesquisa das várias instituições e de vários aspectos sobre a história da saúde no Rio Grande
do Sul. É provável que tenhamos deixado alguma instituição de fora por desconhecimento.
Esperamos que a disponibilização de informações iniciais sobre um amplo grupo de entidades
vá estimular novas pesquisas e a preocupação com a preservação de patrimônio cultural tão
importante para a população gaúcha.
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Resgate da memória através do “programa Conexão de Saberes”
Renata Baldin Maciel

Resumo:
O Núcleo de Estudos do Patrimônio e Memória (NEP) da - Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM), através do “Programa Conexão de Saberes: diálogos entre a universidade e as
comunidades populares”, sendo este uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC),
desenvolverá em cinco escolas da cidade de Santa Maria,a partir de maio de 2010, ações
extensionistas sob a forma de atividades, as quais objetivam o resgate da memória local e das
comunidades escolares parceiras do Programa. A UFSM propõe priorizar iniciativas
parceirizadas voltadas aos alunos de escolas do ensino fundamental e médio, por meio da
atuação em especial dos estudantes de origem popular, ao que se somarão outros, tendo por
meta principal a realização da interação entre os saberes acadêmicos do Ensino, da Pesquisa e
da Extensão conectados com os saberes populares, focados na visão de inclusão cultural e
social, especialmente através de ações nas áreas temáticas da Educação e da Cultura.
Palavras-Chave: Memória, Conexão de Saberes, patrimônio cultural.

Introdução
O Ministério da Educação – MEC – no edital n° 11/MEC/SECAD/2009 convocou as Instituições
de Ensino interessadas em participarem do Programa Conexão de Saberes, a enviarem
projetos que promovessem diálogos entre a universidade e as comunidade populares.
O Programa ambiciona ampliar a relação entre a universidade e os moradores de espaços
populares, assim como com suas instituições; criar estruturas institucionais e pedagógicas
adequadas à permanência de estudantes de origem popular na universidade e à
democratização do acesso ao ensino superior; aprofundar a formação dos jovens universitários
de origem popular como pesquisadores e extensionistas, visando sua intervenção qualificada
em diferentes espaços sociais, em particular, na universidade e em comunidades populares;
coletar, sistematizar e analisar dados e informações sobre a estrutura universitária e as
condições de acesso e permanência dos estudantes universitários de origem popular nos
cursos de graduação, bem como, estimular a formação de novas lideranças capazes de
articular competência acadêmica com compromisso social.

UFSM e o Programa Conexão de Saberes
A UFSM tem incluso em sua concepção fundadora a convivência extra-muros, tanto no sentido
de uma integração das atividades acadêmicas de ensino e pesquisa com outras comunidades
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universitárias do país e do mundo, como o de manter o de manter um relacionamento efetivo
com as diferentes grupos de sua própria região. Dessa forma sua vocação foi definida como
uma universidade comprometida com a realidade social da qual faz parte, propondo-se a
manter, produzir e renovar conhecimentos, proporcionando educação formativa e
permanente à população (SACCOL, 2008, p.14). Assim, tendo como prioridade incluir a
comunidade na academia, e vice-versa, é que justifica-se a razão pela qual esta Instituição,
através da Pró-Reitoria de Extensão/PRE decidiu trazer para esta cidade (Santa Maria) o
“Programa Conexão de Saberes”.
A proposta de ação a ser desenvolvida reúne diferentes setores da Universidade e congrega os
interesses desses com os demais grupos envolvidos na aplicação das tarefas previstas no
Programa, sendo eles: as das escolas do bairro Camobi, a associação CUICA, uma organização
social não governamental, da cidade de Santa Maria/RS, o Grupo Multidisciplinar Alternativa,
projeto da UFSM voltado a ações de um Pré-Vestibular Popular, ligado à Pró-Reitoria de
Extensão; o Laboratório Corpus ligado ao Programa de Pós-Graduação em Letras da UFSM; o
Laboratório de Educação Musical (LEM) do Centro de Educação da UFSM e o Núcleo de
Estudos do Patrimônio e da Memória (NEP), ligado à Pró-Reitoria de Extensão da UFSM.
A UFSM propõe priorizar iniciativas parceirizadas voltadas aos alunos de escolas do ensino
fundamental e médio. Em outras palavras: a universidade, por meio da atuação de seus
recursos humanos, em especial dos estudantes de origem popular, os quais já atuam em
projetos da Instituição, se somarão outros, tendo por meta principal a realização da interação
entre os saberes acadêmicos do Ensino, da Pesquisa e da Extensão conectados com os saberes
populares, focados na visão de inclusão cultural e social, especialmente através de ações nas
áreas temáticas da Educação e da Cultura.
Por ambicionar resultados e ações tão inovadoras, no sentido de promover a aproximação de
grupos (equivocamente) distantes, como o público universitário e a comunidade escolar, o
“Conexão de Saberes”, apresenta-se como uma espécie de desafio para realização de um
trabalho diferenciado, de retorno à comunidade, e para estabelecimento do diálogo dos
potenciais dos seus aprendizados alcançado no ensino superior. Além disso, o Programa
oferece a Universidade uma possibilidade de quebra de paradigmas, ou seja, enquanto
professores e alunos buscam sua capacitação junto à comunidade, os horizontes acadêmicos
se abrem em direção a uma “nova universidade”, menos elitista e tradicional. Em
contrapartida, professores e alunos das escolas alvo, através do compartilhamento de
conhecimentos e da construção de parcerias têm a oportunidade de se qualificarem,
refletirem e de assumirem uma nova postura enquanto docentes e discentes.
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Resumidamente, podemos dizer que, com o Programa, a meta é iniciar um diálogo entre
escolas e universidade sob um ângulo diferenciado, não assistencialista e tradicional, através
de ações que privilegiem a complementação da formação escolar e universitária, ao mesmo
tempo em que proporcione aos parceiros sociais novas abordagens para o ensino formal.
Estas ações não pretendem substituir ou questionar a forma do ensino escolar na cidade de
Santa Maria, mas, a partir de um novo paradigma educativo, assim como, nas ações
apresentadas pelo NEP, propagar ações interdisciplinares no qual os saberes acumulados pela
comunidade, seu patrimônio material e imaterial, possam ser utilizados como objetos
geradores de conhecimento social e científico. Vale aqui ressaltar que, segundo a Constituição
da República Federativa do Brasil, que por patrimônio material e imaterial entende-se:

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, 2006)
Neste sentido, os alunos da escolas e os acadêmicos dialogarão sobre seus espaços e fazeres
sócio-culturais, ao mesmo tempo em que poderão observar a existência dos conteúdos
disciplinares formais em suas práticas artísticas. Este apoio será propiciado pelos acadêmicos
dos cursos de licenciatura da UFSM que, ao invés das aulas de reforço escolar, estabelecerão o
diálogo entre as práticas sócio-culturais e os saberes acadêmicos.

NEP e o “Programa Conexão e Saberes”
O Núcleo de Educação Patrimonial e Memória – NEP/UFSM foi criado em 1998 no Centro de
Educação, como um núcleo de estudos. Atualmente é um órgão destinado a execução de
projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão para o resgate e valorização dos bens culturais,
naturais, históricos, entre outros. Assim, desenvolve projetos em gestão cultural, patrimônio
cultural e museus, bem como convênios com órgãos da administração pública federal e
estadual para realização de projetos.
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Uma das atividades desenvolvidas pelo NEP é a Educação Patrimonial que pretende
conscientizar as comunidades envolvidas sobre a importância da preservação do patrimônio
que se encontra ao seu redor. Por educação Patrimonial, segundo SOARES (2007)
compreende-se:

A educação patrimonial é uma metodologia que busca a valorização dos bens
culturais a partir das manifestações materiais (objetos). Essa metodologia,
desenvolvida junto aos diferentes grupos formadores da sociedade, viabiliza a
formação da sua identidade, aumento da auto-estima e posterior valorização
dos bens culturais. (SOARES, 2007, p.7)
A partir de 2005 o NEP passou a fazer parte da estrutura de núcleos institucionais ligados à
Pró-Reitoria de Extensão da UFSM, e está sediado no 9º andar da Reitoria. Ele é constituído
por professores e alunos dos cursos de graduação da UFSM de História, Pedagogia, Artes,
Desenho Industrial, Arquitetura, além da contribuição de alunos e professores de outras
instituições, que constituem o Grupo de Pesquisa do CNPq denominado Núcleo de Estudos do
Patrimônio e Memória.
As atividades do NEP envolvem a participação de inúmeros alunos que atuam em pesquisa de
temas sobre patrimônio e memória, na construção de jogos didáticos e maquetes de ensino,
bem como na operacionalização de oficinas e debates de vídeos. O trabalho acontece na UFSM
e junto às comunidades parceiras, com destaque às escolas de municípios da região do
entorno da UFSM.
É nesse sentido que o NEP, tendo consciência que:

O objetivo principal da preservação do patrimônio cultural é fortalecer a noção
de pertencimento de indivíduos a uma sociedade, a um grupo, ou a um lugar,
contribuindo para ampliação do exercício da cidadania e para melhoria da
qualidade de vida. (IPHAN, 2007 p. 12)
desenvolve trabalhos que priorizam a promoção do diálogo entre os patrimônios culturais,
materiais e imateriais, os quais abarcam, segundo o Instituto de Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional/IPHAN, respectivamente: as paisagens naturais, objetos, edifícios,
monumentos e documentos., e os saberes, às habilidades, às crenças, às práticas, aos modos
de ser das pessoas (IPHAN, 2007: p. 16)
Acrescentando a esse diálogo as forma de interação desses bens, as comunidades e os
patrimônios reconhecidos pelo poder público, redefine-se, em cada uma das escolas, os
conceitos de bens culturais, patrimônios, e o que deve ser preservado e por quê. Todavia,
demos sempre ter em mente que o reconhecimento desses bens pelos órgãos públicos,
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majoritariamente deve partir antes, do reconhecimento pela própria comunidade de que
aquele bem é parte integrante de sua identidade, constituindo-se em um bem cultural da
mesma. Essa concepção deve-se ao um dos preceitos fundamentais da Educação patrimonial,
como dito por SOARES (2007:

A proposta de educação patrimonial não deve ser vista como impositora de
uma identidade, como uma obrigação; ela serve como estimulo um ponto de
partida, apresentando, discutindo e gerando, em cada individuo a necessidade
e o interesse em querer identificar-se com o patrimônio, apenas apresentando
subsídios para que ele veja dentro de sua comunidade os patrimônios que são
significativos de sua identidade. (SOARES, 2007, p.31)
Trabalhar com o resgate da história dessas escolas bem como da população que forma a
comunidade em que as primeiras encontram-se inseridas, necessita, primeiramente, do
entendimento prévio de que todos temos cultura. Para um melhor entendimento podemos
recorrer à seguinte afirmação do IPHAN:

Reconhecer que todos os povos produzem cultura e que cada um tem uma
forma diferente de expressar é aceitar a diversidade cultural. Ou seja, é
reconhecer que não existem culturas mais importantes, ou melhores que as
outras, e sim culturas diferentes! (IPHAN, 2007 p. 8)
Para que seja possível resgatar a cultura local, a fim de que os indivíduos se reconheçam na
mesma e apropriem-se dos bens que a circundam, trabalhar com a memória da comunidade
torna-se um dos elementos principais de todo o processo, pois um ponto é certo:

A cultura e a memória são os elementos que fazem com que as pessoas se
identifiquem umas com as outras. Por isso, se diz que a cultura e a memória
são os elementos que formam a identidade cultural de um grupo social.
(IPHAN, 2007 p. 7)
Essa memória, ferramenta principal para o estudo e entendimento das culturas, pode variar,
pois, segundo o IPHAN (2007 p. 14-15), até mesmo os significados atribuídos aos bens culturais
podem se transformar ao longo do tempo e também podem variar de uma pessoa para outra,
de uma família para outra, de um bairro para outro, mesmo assim, os chamados bens culturais
(de qualquer comunidade), são aqueles reconhecidos pelos grupo sociais como referência de
sua cultura, de sua história ao longo de sua existência, algo que está presente na memória das
pessoas do lugar e que faz parte do seu cotidiano.
A memória enquanto processo de construção social é fundamental não apenas para a
formação da identidade de um grupo, como para a integração social do indivíduo na
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coletividade, uma vez que o indivíduo busca em um grupo sentimentos de continuidade e
coesão de acordo com a sua cultura e suas tradições. A memória, entendida como um
fenômeno coletivo, construída coletivamente e submetida a flutuações, transformações,
mudanças constantes (POLLAK, 1992), muitas vezes está repleta de uma carga emocional em
cuja origem está implicada a cultura, pois na base da formação da memória encontra-se a
negociação entre as lembranças do sujeito e as lembranças e valores culturais do grupo a qual
pertence.

Devemos perceber, que a memória também se mantém em bens tangíveis que

um grupo construiu e desse modo cria-se um vínculo de pertencimento entre a sociedade e a
cultura material. A memória acaba trazendo para si os bens materiais que a compõem, o que
faz com que uma sociedade reconheça esses bens como patrimônio. Halbwachs afirma ainda
que,

“Não há memória coletiva que se desenvolva num quadro espacial. Ora, o
espaço é uma realidade que dura: nossas impressões se sucedem, uma à
outra, nada permanece em nosso espírito, e não seria possível compreender
que pudéssemos recuperar o passado, se ele não se conservasse, com efeito,
no meio material que nos cerca. É sobre o espaço, sobre o nosso espaço –
aquele que ocupamos, por onde sempre passamos, ao qual sempre temos
acesso, e que em todo o caso, nossa imaginação ou nosso pensamento, é a
cada momento capaz de reconstruir – que devemos voltar nossa atenção; é
sobre ele que nosso pensamento deve se fixar, para que reapareça esta ou
aquela categoria de lembranças.’’ (HALBWACHS 1990: p.143).
Tendo por bases as considerações supracitadas, o NEP elaborou um conjunto de atividades a
fim de possibilitar o acesso aos bens culturais da cidade, através de ações envolvendo
diretamente as escolas do bairro Camobi, o qual está localizado em uma das zonas periférica
da cidade. Nessa parceria entre o NEP e as escolas serão realizados uma série de dinâmicas
que envolverão os estudantes da UFSM e os alunos da comunidade, já que estes, em sua
grande maioria, não usufruem dos potenciais de cultura material e imaterial existentes na
cidade de Santa Maria, e, mesmo, na universidade localizada junto ao bairro de suas vivências.
A proposta de trabalho desse Núcleo está subdividida em três momentos:
•

Disponibilizar atividades culturais dentro da escola, tais como cinema, teatro, oficinas,
etc.

•

Levarem os alunos a conhecerem os patrimônios culturais da sua comunidade e da
cidade.

•

Criar espaços nos três lócus da ação do Projeto (UFSM, escola e ponto de conexão de
saberes) onde as atividades sejam perpetradas após o encerramento do projeto
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•

Partindo da Educação Patrimonial, o resgate da memória é um dos caminhos que
podemos recorrer na busca por novos conhecimentos que podem levar o indivíduo à
compreensão do processo sociocultural e da trajetória espaço-temporal em que está
inserido, pois como nos fala HORTA (Apud: SOARES, 2007, p.44):

(...) a Educação Patrimonial [...] é embasada na idéia de que a aprendizagem
que parte das memórias compartilhadas e do patrimônio coletivo, facilita a
relação do indivíduo com o seu grupo e o seu meio, conduzindo a um processo
de identificação e de reconhecimento (HORTA, 2000, p.25-35).
Para que possamos considerar a memória dos indivíduos como base para nosso estudo e
desenvolvimento da Educação Patrimonial, necessitamos recorrer aos métodos da história
oral, é o que nos diz NORA (Apud: SOARES, 2007, p.16)

Um elemento essencial para preservar a identidade de um grupo, sociedade
ou povo é a memória. Ela é “o que fica do passado no vivido dos grupos ou o
que os grupos fazem do passado”. (NORA, 1997, p.15-17).
Pollak (1989, p.10) também ressalta a importância de se ter uma sensibilidade ao trabalhar
com história oral, e isso se faz muito presente quando se trabalha com a cultura “popular”,
pois lidamos com pessoas, muitas vezes feridas por lembranças traumáticas, ou mesmo com
pessoas que possuem uma moral diferente da visão elitista. Eles, normalmente, passam pelas
dificuldades em silêncio.
A história oral permite construir uma história contemporânea, esse fato se reflete ainda mais
quando lidamos com a história de vida das pessoas da própria comunidade, quando podemos
relatar fatos de um passado recente em comparação com a atualidade, assim, podemos dizer
que história oral, memória e tradição, estão conectadas umas nas outras.
O que se entende por tradição? Hobsbawn, em seu livro ”A invenção das tradições” traz um
panorama sobre alguns conceitos de tradição, principalmente no que diz respeito às invenções
tornadas tradições antigas, como se estivessem presentes há muito tempo em uma sociedade.
Podem ser construídas, formalmente institucionalizadas. São práticas normalmente reguladas
e aceitas pela comunidade, de natureza ritual ou simbólica, que procuram inculcar valores de
comportamento através da repetição (HOBSBAWN, 2008, p. 10). Nesse meio existem as
práticas fixas, invariáveis, pois constituem uma convenção ou uma rotina. Os costumes,
diferentemente, não impedem inovações e são passíveis de mudança, desde que essas
mudanças dêem sanção de continuidade histórica.
Entre a comunidade esses conceitos se tornam importantes na medida em que servem como
propulsores no entendimento de que suas tradições ou foram renovadas, ou adaptadas, ou
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mesmo esquecidas e criadas novas no meio em que agora eles estão vivendo, mas que acima
de tudo, constituem-se em manifestações culturais.
Em suma, é através do resgate da memória desses cidadãos pertencentes às comunidades
escolares beneficiadas pelo Programa, que o NEP desenvolve suas atividades promovendo a
verdadeira extensão universitária e oferecendo um suporte a comunidade em relação à
construção e valorização de sua própria identidade.
Considerações finais
Tendo em mente que todas as ações por meio das quais os povos expressam suas formas de
ser constituem a sua cultura e que esta engloba tanto suas crenças, sua visão de mundo, seus
saberes e fazeres, enfim, em virtude da cultura ser um processo dinâmico, transmitido de
geração em geração, que se cria e recria no presente e na solução dos pequenos e grandes
problemas que cada sociedade ou indivíduo enfrentam (IPHAN, p. 6), é que este Programa tem
sua importância comprovada. Digo isso em virtude de que é através dele, que os grupos ditos
“marginalizados”, no sentido de estarem à margem da sociedade e/ou dos seus membros
detentores de maiores condições sócio-econômicas, conseguem manter um diálogo e ao
mesmo tempo terem uma visibilidade perante a sociedade através do resgate das memórias
dos indivíduos constituintes desses grupos.
Dessa forma, as manifestações culturais das comunidades ditas “populares” começam a ser
reconhecidas pelos seus próprios agentes como parte da cultura global. Portanto, é através
dessa interação entre a universidade e a comunidade que a promoção do sentimento de
pertença, cidadania e identidade desses indivíduos é construída.
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Fotografia e Memória: Um resgate da atuação dos primeiros fotógrafos no município de
Santa Maria-RS
Tatiane Vedoin Viero

Resumo
O trabalho consistiu no levantamento dos fotógrafos e estúdios fotográficos que atuaram no
Município de Santa Maria, Rio Grande do Sul do período compreendido entre o final do século
XIX até o início da década de 1970. A pesquisa teve como instrumentos de coletas de dados a
realização de entrevistas feitas mediante um roteiro pré-estabelecido, consultas diretas a
acervos como: jornais, livros e fotografias. Elaborou-se uma breve história da fotografia do
Município, através da atuação dos fotógrafos e de fotografias realizadas por eles, com base
nisso tornou-se possível a construção de parte da memória de Santa Maria.
Palavras-Chave: Fotógrafos, Memória, Fotografia.

Introdução
Este trabalho intitulado “FOTOGRAFIA E MEMÓRIA: um resgate da atuação dos primeiros
fotógrafos no município de Santa Maria-RS” teve como principais objetivos a identificação dos
fotógrafos e estúdios fotográficos que atuaram no município de Santa Maria, Rio Grande do
Sul, no período compreendido entre as décadas de 1880 e 1970, por entender a importância
destes para a memória local e regional, bem como suas técnicas que contribuíram para a
evolução da fotografia na região e ressaltar a importância destes fotógrafos para o patrimônio
cultural de Santa Maria, através dos registros fotográficos por eles produzidos.
Há, atualmente, um grande número de Instituições Culturais envolvidas com acervos
fotográficos no município de Santa Maria, como o Museu Educativo Gama D’eça, a
Universidade Federal de Santa Maria, Jornal A Razão, o Arquivo Histórico Municipal de Santa
Maria, Centro Histórico Coronel Pillar, Arquivo Diácono João Luiz Pozzobon entre outros, que
possuem ricos acervos com imagens que ilustram a história e memória do Município.

O Surgimento e a Evolução da Fotografia
Vigil, em sua obra intitulada “El Universo de la Fotografia” comenta que: “Documentação
Fotográfica é hoje uma atividade científica tão presente que reclama um espaço específico
como matéria especializada, sem dúvida objeto de estudo no amplo espectro da
Documentação” (1999, p. 139-140, tradução nossa).
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Independente da concepção que se tenha sobre a fotografia, é impossível ignorá-la. Ela faz
parte do contexto social, tanto que com o passar dos anos seus procedimentos e
equipamentos foram sendo adaptados e, atualmente, vivencia-se a expansão no uso de
câmeras digitais, num processo que se mostra irreversível e nos leva a crer numa integração
ou mesmo na convivência harmoniosa entre os processos analógico e digital.
Entre os anos de 1816 e 1821, o francês Joseph Nicéphore Niépce10 conseguiu obter imagens
estáveis por meio da luz, através de substâncias sensíveis, dispostas sobre suportes de vidro,
papel e metal. Em 1822, Niépce fotografou utilizando um negativo de vidro, a imagem que
ficou conhecida como “A mesa servida”; este negativo original integrou as coleções da Société
Française de Photographie até 1890, quando foi cedido, através de empréstimo, para uma
exposição, vindo a desaparecer, restando somente a sua reprodução em positivo.
Em 1827, Niépce redigiu uma memória sobre a heliografia11, processo que ele mesmo
descobriu para a realização de gravuras permanentes com o auxílio do sol.
No dia seis de janeiro de 1839, foi noticiado pela primeira vez na “Gazette de France” uma
sensacional descoberta do francês Daguerre, anunciada, posteriormente, pelo deputado
François Arago para a Câmara12 e Academia das Ciências de Paris. Daguerre era muito
conhecido no meio artístico, em Paris, pelo seu Diorama, onde se projetavam vistas
panorâmicas com um relevo notável e por suas decorações no “Théatre de I’Opera” e no
“Ambigu”. Conforme foi divulgado, ele conseguira pela primeira vez fixar imagens obtidas na
câmara escura sobre chapas recobertas com uma fina camada de prata, fixadas através da
exposição aos vapores de mercúrio. O daguerreótipo foi o primeiro processo fotográfico que
teve uma grande divulgação e êxito comercial.
O inglês William Henry Fox Talbot, em 1834, realizou os primeiros estudos no sentido de fixar
imagens projetadas na câmara escura sobre uma superfície sensibilizada com sais de prata. As
fotografias obtidas por Talbot sobre um papel muito fino, tipo carta, depois de serem
reveladas e fixadas, recebiam um banho de cera de abelha ficando translúcidas. A partir destes
negativos13 era possível realizar um grande número de cópias por contato, esse processo levou

10

Conforme Paloma Castellanos, é considerado o pai da fotografia junto a Daguerre, Talbot e
Bayard. Foi o primeiro a realizar um positivo sobre papel (tradução nossa).
11
[...] primeiras imagens positivas diretas sobre placas, primeiro de cristal e depois de
estanho, recobertas de betume da Judéia. As placas de estanho podiam ser atacadas com
ácido, que as convertia em placas de impressão [...] (CASTELLANOS, 1999, p. 114, tradução
nossa).
12
O governo francês comprou a invenção de Daguerre e a doou para o mundo.
13
Negativo-positivo: descobriu que os sais de prata escureciam a imagem quando se expunha
a luz, que quanto maior a quantidade de luz mais escuro o resultado e que a luz direta
através das lentes, banhando o papel em uma solução de sais de prata, dá lugar a uma
imagem negativa, nas que as áreas de luz no objeto se tornam escuras e vice-versa.
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o nome de calotipia ou talbotipia. Talbot teve destaque na história da fotografia, pois foi o
inventor do processo negativo-positivo que permitiu a obtenção de cópias.

O Uso da Fotografia como Fonte Histórica e construção da Memória
Carvalho; Filippi; Lima (2002), comentam que a fotografia, nos últimos vinte anos, deixou de
ser um instrumento ilustrativo de pesquisa para assumir o status de documento, matériaprima importante na produção de conhecimento sobre determinadas fases da história,
acontecimentos e sociedade; a fotografia tem obtido reconhecimento como material de
relevância, que merece cuidados também da esfera privada. A fotografia foi e continua sendo
utilizada como janela para o passado, pois fornece dados que os documentos textuais não
registraram, isto contribui para a análise de problemas históricos associados à construção da
imagem.
Kossoy (1989), afirma que a fotografia pode e deve ser utilizada como fonte histórica, não só
pelos historiadores da fotografia, como pelos demais historiadores e cientistas sociais. As
fotografias têm sua origem a partir do desejo de uma pessoa que teve a motivação de congelar
em uma imagem uma característica do real, em um determinado lugar e época. O fotógrafo
para o autor, “é o autor do registro, agente e personagem do processo” (p. 24).
A imagem fotográfica na concepção de Kossoy (1989) é o que resta do acontecido, é um
fragmento congelado da realidade passada, informação maior de vida e morte, é também
produto final da intromissão de um fotógrafo em um instante dos tempos, a fotografia é
resultante da ação do homem, o fotógrafo, que em um determinado espaço e tempo optou
por um assunto, e para seu registro empregou recursos oferecidos pela tecnologia de cada
época. Uma das tarefas mais fundamentais é o levantamento dos fotógrafos que atuaram
numa determinada região e período, assim como a localização dos acervos fotográficos por
eles produzidos. A fotografia documenta também a atitude do fotógrafo diante da realidade,
sua ideologia acaba transparecendo nas imagens, principalmente nas que realiza por si mesmo
enquanto forma de expressão pessoal.
Kossoy, diz que a bagagem cultural do fotógrafo exerce influência na realização das imagens:

Qualquer que seja o assunto registrado na fotografia, esta também
documentará a visão de mundo do fotógrafo. A fotografia é, assim, um duplo
testemunho: por aquilo que ela nos mostra da cena passada, irreversível, ali

Estes negativos podiam ser positivados no papel de contato.
Muitos fotógrafos preferiam as imagens em negativo, foi o caso do grupo Nueva Vision que
trabalharam entre as duas guerras mundiais (CASTELLANOS, 1999, p. 163, tradução nossa).
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congelada fragmentariamente, e por aquilo que nos informa acerca de seu
autor (KOSSOY, 1989, p.33).
Conforme Freund [1989?], ao verdadeiro fotógrafo cabe uma grande responsabilidade social,
ele de trabalhar com meios técnicos disponíveis e não distorcer nem adulterar este trabalho, o
valor da fotografia não deve ser apenas medido a partir de um ponto estético, mas sim pela
intensidade humana e social de sua representação óptica, a importância da fotografia não está
concentrada apenas no fato dela ser uma criação, mas também no dela ser um dos meios mais
eficazes de conformar nossas idéias e influenciar nosso comportamento.
De acordo com Batista Jr. [ca. 2010] a partir da segunda metade do século XIX, na Europa e nos
Estados Unidos, o consumo crescente da fotografia justificou as inversões de capital, para
pesquisas de equipamentos e materiais fotossensíveis. Os costumes, a arquitetura das cidades,
os monumentos, fatos sociais e políticos, passaram a ser de forma gradual, documentados por
fotógrafos. Para os fotógrafos, as paisagens tanto urbanas quanto rurais, a implantação de
estrada de ferro, cotidiano das ruas etc, transformaram-se em temas constantes, estes tinham
a preocupação de registrar as transformações pelas quais as cidades modernas estavam
passando.

Metodologia
Para a realização deste trabalho, utilizou-se como métodos a pesquisa documental,
bibliográfica e história oral.
As fontes empregadas na pesquisa documental foram: jornais e fotografias; nos jornais mais
antigos, encontram-se alguns anúncios e propagandas dos fotógrafos e seus estúdios, nas
fotografias, no verso das mesmas, ou nos cartões sobre as quais estão coladas, pode-se
encontrar tanto o nome dos estúdios como dos fotógrafos.
Na pesquisa bibliográfica, consultamos Guias e Almanaques do Município editados entre os
anos de 1924 e 1962. Nestes Guias e Almanaques encontram-se muitas propagandas, as quais
mencionam geralmente, a divulgação de estúdios fotográficos ou estabelecimentos que
vendiam material utilizado para a confecção de fotografias.
As entrevistas foram realizadas com base em um roteiro pré-estabelecido, o qual foi elaborado
com questões claras e diretas que tiveram por finalidade a obtenção de informações
necessárias ao alcance dos objetivos do trabalho. Em um primeiro estágio da coleta de dados,
optou-se por não gravá-las, mas durante a realização da primeira entrevista, sentiu-se a
necessidade de rever esta metodologia e começar então, o processo de gravação das mesmas,
pois, alguns dados registrados somente com base em anotações não receberam a devida
importância.
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A identificação dos entrevistados foi feita por meio de fichas de identificação, os critérios
utilizados para a seleção dos entrevistados foram:
1º) fotógrafos atuantes e aposentados;
2º) familiares dos fotógrafos;
3º) historiadores locais e;
4º) pessoas que conheceram ou tiveram conhecimento da atuação de fotógrafos do período
analisado.
Durante a realização das entrevistas, os entrevistados, geralmente sugeriam outras pessoas,
que poderiam ser também entrevistadas. Algumas informações, de grande valor para o
trabalho, foram obtidas através de conversas com aficionados pelo assunto complementando
assim as entrevistas.

A Fotografia no Município de Santa Maria
Sobre os primeiros fotógrafos que atuaram no município de Santa Maria, SCHILING em seu
trabalho inédito de 1943, comenta que não restam muitos registros ou são praticamente
inexistentes talvez porque os primeiros que tenham aqui chegado eram itinerantes,
permaneciam por um curto período de tempo, indo aventurar a profissão em outras cidades.
Ainda, conforme Schiling (1943), um dos estúdios mais antigos do Estado foi a Photographia
Ferrari fundada em 24 de setembro de 1883, seu fundador teria atuado em outro estúdio mais
antigo a Photographia Terragno. Ele fazia viagens pelo interior do Estado passando por Santa
Maria, sendo provavelmente o primeiro fotógrafo ambulante a atuar na cidade.
Quando um fotógrafo chegava na cidade, as pessoas de maior poder aquisitivo não perdiam a
oportunidade de se retratar, muitos desses retratos vieram a figurar na Revista do Falso
Centenário publicada em 1914. Na maioria das vezes que um santa-mariense viajava para a
capital, trazia como novidade ou recordação do passeio o seu retrato.
Para SCHILING (1943), as origens da fotografia em Santa Maria, devem ser procuradas nos
ambulantes, por que não restam muitas dessas primeiras imagens. Passaram-se alguns anos
até que a cidade pudesse comportar um estabelecimento fotográfico. Logo, quando a
fotografia começou a ser realizada na cidade, o meio ainda não comportava um estúdio fixo e
duradouro, pois a população na época não possuía um poder aquisitivo para tanto. Com o
desenvolvimento dos estúdios, um dos primeiros que teria se fixado de acordo com ele, teria
sido Fernando Kohen, que construiu uma casa (provavelmente na 3ª quadra da rua Dr.
Bozano) e morreu no exercício da profissão. Seu filho (supõe-se ser Artur Koehn), continuou na
mesma profissão, atuou um tempo na cidade mudando-se mais tarde para Porto Alegre.
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Em 1892, chega em Santa Maria o fotógrafo Pedro Sanchez, vindo de Cruz Alta, conforme nota
publicada no jornal O Combatente de 20 de novembro do mencionado ano:

...há dias que se acha nessa cidade, vindo de Cruz Alta, o hábil photographo Sr.
Pedro Sanchez. São conhecidos já de nossa população, os trabalhos deste
artista. O cidadão Sanchez abrirá seu atelier por estes poucos dias, junto ao
nosso estabelecimento typographico (O COMBATENTE, 20 nov. 1892).
A Revista do Falso Centenário possui uma fotografia da Rua do Acampamento que data de
1890, podendo-se levantar então a hipótese de que atuou antes dele outro fotógrafo, ou que a
fotografia tenha sido realizada por um ambulante (Schiling, 1943, trabalho inédito).
Conforme notícia publicada no jornal A Propaganda de 1935, no início da década de 30, a
população santa-mariense foi surpreendida por fotógrafos ambulantes que atuavam sem
registro e, conseqüentemente, não recolhiam os respectivos impostos:

Graças a benemérita Sociedade União dos varejistas de Santa Maria e, dos
ativos Srs. fiscais, foi verificado que estes proficionais pouco escrupulosos
exerciam suas atividades nesta cidade prejudicando desta maneira os
legalizados da mesma arte e, lesando a Fazenda Nacional por não pagarem os
respectivos impostos (A Propaganda, órgão quinzenal de propaganda, Ano 1,
nº 1, Santa Maria, 23 mar. 1935).
Por volta da década de 30, começa a se estabelecer na cidade um maior número de estúdios
fotográficos, como foi o caso da Foto Aurora de propriedade do fotógrafo Sioma Breitman, um
importante fotógrafo conhecido em todo o Estado. A partir de então, o negócio fotográfico só
progrediu. Guido Cechella Isaia pessoa de notável conhecimento sobre a história da fotografia
em Santa Maria, lembra que houve uma época na cidade em que os fotógrafos faziam corridas
para fotografar em formaturas, em bailes e outros eventos sociais. No final da década de 50,
início de 60 talvez, começa a atuar na cidade o Foto Imperial de propriedade dos irmãos
Staggemeyer, atualmente estabelecida na Rua Floriano Peixoto.
Hoje a cidade conta com muitos estúdios e estabelecimentos que vendem materiais e
equipamentos fotográficos e o que começou com a câmara escura dos fotógrafos itinerantes,
hoje se encontra sob o impacto da era digital.

Análise da Fotografia em Santa Maria
A arte de fotografar no Município de Santa Maria começou de uma forma muito singela,
adquirindo força e se consolidando com o passar dos anos. Isto se deve talvez a evolução dos
equipamentos que apresentavam alto custo e eram muito pesados. Os fotógrafos tinham
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inicialmente que transportar câmaras e laboratórios pelas cidades do Estado, aonde iam se
aventurar com o negócio da fotografia. Nos primeiros tempos a permanência nas cidades do
interior era muito difícil, somente a partir do final do século XIX, é que começa a se tornar
possível a instalação dos primeiros estúdios. Identificou-se que a grande maioria do número de
estúdios localizavam-se na rua Doutor Bozano (antiga rua do Commercio), desta forma
percebeu-se que desde aquela época o centro das atividades comerciais, já era as quadras
iniciais da referida rua, tendo outros estúdios também optado por se instalarem em outras
ruas, as quais na época também já tinham muita importância como a avenida Progresso (atual
Avenida Rio Branco).
A partir das informações que foram obtidas, dos quarenta e sete fotógrafos, 6,38% realizavam
mais de um tipo de fotografias, por exemplo, sociais, comerciais, de reportagem; 8,51%
fotografias sociais; 6,38% de reportagem; 12,77% retratos; 6;38% de paisagens, vistas da
cidade.
Sobre o local de nascimento dos fotógrafos levantados, verificou-se que 12,77% nasceram em
Santa Maria, 14,89% são originários de outras cidades e a grande maioria 72,34% não se sabe a
sua origem.
Os pioneiros da fotografia em Santa Maria, certamente deixaram sua contribuição social e
cultural para a população santa-mariense, na medida em que se iniciou a possibilidade de se
fazerem registros fotográficos dos eventos sociais e culturais ocorridos no município, pois
conforme Kossoy:

Assim as imagens, que contenham um reconhecido valor documentário são
importantes para os estudos específicos nas áreas da arquitetura,
antropologia, etnologia, arqueologia, história social e demais ramos do saber,
pois representam um meio de conhecimento da cena passada e, portanto,
uma possibilidade de resgate da memória visual do homem e do seu entorno
sócio-cultural (KOSSOY, 1989, p.35).
Estes pioneiros não foram importantes somente no que se refere aos registros documentais
deixados por eles, mas como também por permitirem que pessoas mais humildes tivessem a
oportunidade de tirarem fotografias suas a partir de algumas ocasiões, em que os fotógrafos
faziam promoções nos preços dos retratos.
Até o momento não foi possível se saber qual foi o primeiro fotógrafo estabelecido ou
itinerante que atuou no município, há uma fotografia da rua do Acampamento que data de
1890, mas não se tem conhecimento do autor, por isso pode-se levantar a hipótese de que já
na década de 80, realizavam-se fotografias no município, provavelmente por fotógrafos
itinerantes.
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Com o passar do tempo, o número de estúdios fotográficos teve um aumento considerável,
assim como também o número de fotógrafos que passaram a atuar no Município.
Seis do total dos fotógrafos levantados, transmitiram seu amor e entusiasmo pela fotografia
para familiares, como filhos e netos muitos dos quais se tornaram profissionais como eles ou
mesmo amadores.
Como se pode observar com a pesquisa, dos quarenta e sete nomes levantados, trinta e nove
são ou foram profissionais, quatro amadores e quatro itinerantes:
Seja qual for a categoria dos fotógrafos (profissionais, amadores ou itinerantes), com certeza
todos contribuíram e muito para a fotografia no Município de Santa Maria, por isso optou-se
pela inclusão dos amadores no trabalho, por entender e valorizar a sua contribuição.

Considerações finais
Para quem vive nos dias atuais, torna-se praticamente impossível assimilar a idéia de que a
modernidade e popularidade da fotografia que conhecemos, nem sempre foi assim. No Século
XIX, quando a arte de fotografar se tornou possível graças ao empenho de pioneiros como
Niépce, Daguerre e Talbot, tudo era bem diferente, muitos anos decorreram até que a
fotografia atingisse o atual grau de popularidade. Os processos e equipamentos evoluíram
muito, estes últimos, por sua vez, tornaram-se cada vez menores, mais leves, mais fáceis de
serem manuseados, agregando mais tecnologia na qualidade das imagens produzidas.
Através deste trabalho tornou-se possível resgatar a atuação dos pioneiros da fotografia no
município de Santa Maria. Também foi possível a construção de uma breve história fotográfica
de Santa Maria, desde o Século XIX até a década de 1970, na medida em que se fez o
levantamento dos fotógrafos, estúdios e estabelecimentos que comercializavam materiais e
equipamentos fotográficos. As fotografias que foram encontradas relatam por meio de suas
imagens, grande parte da memória de Santa Maria como, as ruas, os eventos, as roupas
usadas pelas pessoas, no final do século XIX e até meados do século XX.
Atualmente a cultura e a história vêm sendo mais valorizadas pela sociedade que se encontra
na era da informação e procuram através de documentos iconográficos fontes nas quais
possam resgatar o passado, através da construção da memória. Os documentos iconográficos
por se tratarem de fontes riquíssimas no resgate da história e da memória social devem ser
por nós preservados e conservados adequadamente e não esquecidos em caixas ou gavetas
sem as mínimas condições de arquivamento e conservação. Vivemos o momento das
fotografias digitais, salienta-se aqui a importância de realizarmos a migração destas imagens
para outros suportes para garantirmos a sua preservação documental. As imagens fotográficas
agem como uma memória social, eternizando os acontecimentos, resgatando a história.
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A cultura do ouro na cidade de São João Del - Rei: Passado e presente se emergem do mundo
subterrâneo.
Ana Flávia Nascimento Paes

RESUMO
O presente artigo discorre sobre questões referentes ao imaginário social, memória e tradição
dentro do cenário aurífero da cidade mineira de São João Del - Rei, através da coleta e análise
de depoimentos orais dos moradores da cidade, tendo em perspectiva “A Lenda da Igreja do
Carmo” e o imaginário desses moradores em relação às conseqüências da riqueza aurífera na
cidade. Além de questões relacionadas à memória e tradição, procurou-se abordar problemas
relacionados ao patrimônio arquitetônico da cidade, que vai além do casario e igrejas. É nossa
proposta a valorização e pensar as Betas auríferas da cidade como bem patrimonial.
Palavras-Chave: memória, tradição, oralidade

Introdução
Este artigo é fruto de um trabalho de campo na cidade de São João Del - Rei e transcorreu
através da história oral14. Parte do material utilizado para o desenvolvimento deste trabalho se
encontra na mesma cidade e foi produzido por escritores locais.15 Este material nos permite
esclarecimentos sobre a formação não apenas do espaço físico, como também da cultura e
costumes de seus moradores, observando-se a constante presença do ouro na vida daqueles
que ali se alojaram e também de seus sucessores.
A cidade de São João Del - Rei é conhecida por suas lendas que foram transmitidas oralmente
entre as diversas gerações. Essas lendas abordam, em sua maioria, elementos relacionados ao
ouro da cidade, a religiosidade e ainda possuem um cunho moral. A lenda16 que escolhemos
trabalhar, se ouvida atentamente, nos permite vislumbrar sua representatividade sobre a
história da cidade e de muitos de seus moradores. Também nos permitiu chegar à mineração
que se iniciou na cidade ainda no século XVIII e, posteriormente, obteve diversas fases áureas.
14

As entrevistas foram coletadas junto a moradores da cidade que relataram seus conhecimentos
acerca de “A Lenda da Igreja do Carmo” e também sobre a mineração nas Betas da cidade.
15
Os documentos foram coletados na Biblioteca Municipal Baptista Caetano d’Almeida em São João DelRei e não apresentam referência precisa, muitos são recortes ou trechos de livros com deficiência de
informações como data e autor. Por este motivo adotamos a paginação do livro feito pelos funcionários
da biblioteca com fragmentos dos documentos por eles encontrados.
16
“Dizem que se aplicarmos o ouvido sobre o assoalho da Igreja do Carmo, na cidade de São João DelRei, ouviremos o barulho de água jorrando. Os antigos moradores afirmam haver uma lenda que diz ter
embaixo desta Igreja um rio onde se esconde um enorme dragão (outros dizem ser uma serpente)
disposto a atacar quem não respeitasse o portão de ferro e lá ousasse entrar e que as paredes às
margens deste rio eram repletas de ouro”. “A Lenda da Igreja do Carmo”, transmitida oralmente entre
moradores da cidade de São João Del Rei em Minas Gerais.
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Betas17 de São João Del - Rei: patrimônio histórico ou problemas sociais?
Betas e lendas surgiram ao longo do século XVIII, como podemos ler nos relatos do viajante
Eschwege (apud, GAIO SOBRINHO, 1997, P. 85):

No tempo das descobertas dessas lavras, o que se deu em 1740, os lugares
mais ricos encontrava-se junto da Igreja do Carmo. Os proprietários, um certo
João Cardoso e Inácio Espíndola, se houveram com tanta cobiça que
penetraram pela serra a dentro sem tomar as devidas precauções. Narram as
tradições que uma voz misteriosa os advertiu do perigo aconselhando-os a
fugir das escavações subterrâneas. Desobedientes ao aviso divino,
continuaram na faina até que um desmoronamento soterrou 200 negros e 11
feitores.
Este episódio é parte para a explicação do surgimento da tradicional lenda da Igreja do Carmo,
transmitida oralmente entre os moradores sanjoanense. O restante se dá ao fato de ser
costume trancar com portões de ferro as entradas das Betas, na esperança de dificultar
possíveis assaltos noturnos, e para coibir ainda mais, criou-se a lenda de um dragão disposto a
devorar aqueles que conseguissem ultrapassar os portões de ferro (LATIF, apud, GAIO
SOBRINHO, 1997).
Vale indagar o que representam as Betas de São João Del - Rei na atualidade. As que não
ficaram em fundos de quintais dos moradores, estão nas ruas ou em encostas de morros da
cidade. Durante os anos de 1940 houve um aumento de residências em terrenos com Betas
que foram dadas como esgotadas e posteriormente algumas dessas residências chegaram a
ser “engolidas”, como nos relatou o senhor José Tenório18 (São João Del - Rei, 2008):

Não me lembro bem a data, mas já tem uns 15 anos. O meu sogro e a esposa
dele (que já morreram) quase que eles caíram dentro de uma Beta que ficou
nos fundos da casa deles. A metade da casa desceu direto. A prefeitura na
época jogou quase 15 caminhões de entulho, pra ver se tapava o buraco, mas
a água era muito corrente. Consegui tapar, fazendo uma laje por cima.
É comum encontrarmos Betas abandonadas, que hoje são utilizadas como depósito de lixo e
outras que estão em meio a vias públicas colocando em risco a segurança dos que transitam
pelo local.

17

Sobre este termo muito utilizado pelos sanjoanenses, Lobosque [19-?, p.12/17h] define Beta como
sendo “[...] uma perfuração que se faz na pedreira areienta para perseguir os veios que são formados
por quartzo (pedra cristalina) e nesta formação é que esta o OURO. As betas têm profundidade
assustadoras; quanto mais profundas mais OURO elas produzem. O interessante é que, no momento em
que as betas começam a fazer água, é hora de se encontrar o valioso metal.”
18
José Tenório da Silva, 68 anos. Aposentado. São João Del Rei, 04/05/2008.
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Temos então um impasse entre moradores, secretaria de turismo – que reconhece o valor
histórico dessas Betas seculares e propõe que sejam reconhecidas como patrimônio da cidade
- e a prefeitura que ainda não apresenta medidas culturais, ambientais, econômicas, turísticas
e patrimoniais para essas históricas Betas.
Um dos maiores problemas que afetam a cidade de São João Del - Rei desde os anos de 1940,
são as explosões desordenadas de dinamites dentro das Betas subterrâneas que faz tremer as
construções em seu entorno. O uso destes explosivos representa uma ameaça ao patrimônio
arquitetônico da cidade. Várias construções, na área central, a Igreja Nossa Senhora do Carmo
e suas adjacências, e o bairro Cassoco ficaram comprometidas devido ao grande número de
rachaduras provocadas pelo impacto dessa prática.
Uma das Betas mais conhecidas é a “Mina de Ouro Presidente Tancredo Neves”, situada no
bairro Cassoco. Sua entrada está defronte a porta da sala do vigia José Mercês da Silva.
Atualmente ela é administrada por uma empresa paulista. Até início da década de 1990, esta
mina possuía um lago subterrâneo que fora aterrado após um desmoronamento. Era ponto
turístico da cidade, no entanto a falta de políticas públicas patrimoniais fez cessar as visitações,
pois a mina não oferece segurança.
Outra Mina muito conhecida e importante é a “Mina do Tanque”, pois dela se retira água que
abastece parte da cidade. Esta mina é de parceria público- privada, sendo a parte privada a
única detentora de um mapeamento geológico sobre todas as Betas existentes na cidade.
Parte do quintal da casa do representante da parte privada fora “engolido” por uma Beta, mas
mesmo diante do perigo ele se recusa a deixar o local e nos contou que prefere correr riscos a
deixar sua residência.
A “Mina do Tanque” tem grande valor histórico, por se tratar de uma exploração iniciada ainda
no século XVIII e o nome “Tanque” faz referência ao Tanque do Dr. Such, um inglês que
adquiriu o local em 1825 para fazer lavagem do ouro.
Como hoje o uso de explosivos é proibido pela prefeitura a extração de ouro é feita de forma
manual e quem se arrisca a utilizar dinamites logo é delatado pelo proprietário de outra mina.
Através desses fatos e relatos podemos perceber que muitos dos que foram atraídos pelo mito
do El-Dorado tornaram-se parte inseparável da história da mineração na cidade. As Betas que
estão nos quintais das casas são parte da vida e da tradição sanjoanense. Estudar essa tradição
é estudar a vida privada de personagens trancados no subterrâneo de suas memórias e
dissociados pela historia dita oficial, do arranjo político, social, econômico e cultural do meio
em que vivem ou viveram.
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A cultura do ouro na cidade de São João Del - Rei
Por se tratar de uma atividade com mais de trezentos anos, o ouro se enraizou na vida e no
cotidiano dos habitantes dessa cidade. E como se tornou uma tradição, foi se reinventando ao
longo dos séculos.
O ouro extraído das Betas da cidade, não ia todo embora, parte era transformado em jóias,
peças de ornamentação de casas, estabelecimentos e igrejas. Ele também era transformado
em “coroa de dente” e era utilizado para presentear alguns visitantes, provando assim que o
metal era abundante. Como escreveu Lobosque ([s.d.], p. 17G),

[...] era muito comum encontrar pessoas com ornamentos de OURO de nossas
betas ou córregos! [...] O Estandarte que recebemos no Rio de Janeiro pela
ocasião da Segunda Guerra Mundial, por intermédio da Mulher Sanjoanense,
foi bordado com o OURO deste abençoado Rincão do Rio das Mortes; as
Coroas de nossa Padroeira e de seu filho, foram artisticamente confeccionadas
com o nosso OURO; datam de 1954.
Também já fora prática comum sair às ruas da cidade quando ainda eram descalças para,

[...] faiscar belas Pepitas-de-Ouro após uma boa pancada de chuva; era até
pitoresco ver várias pessoas fazendo a sua cata, uns com palitos outros
carregando areia para levar em lugar de se poder batear; os tecidos felpudos
eram usados nas enxurradas para deter o reluzente mais fino [...] era mais por
tradição do que por interesse. (LOBOSQUE, p. 17 E)
Desta tradição, hoje restam as recordações dos mais velhos que em dias de chuva forte,
brincam com seus netos e bisnetos: “vamos pescar ouro na enxurrada?”
Brincadeira de criança ou até mesmo trabalho infantil nas décadas de 1940/50 não era o de
vender jornal pelas ruas de São João Del - Rei, mas sim faiscar ouro no entulho retirado das
Betas. No livro de Viegas (1969, P.30 B) encontramos uma fotografia chamada moradores em
descanso (figura 1), onde percebemos em meio aos adultos, os mirins, cujas vestes não se
diferenciam a não ser pelo tamanho.
Ser minerador era tradição que passava de pai para filho e até mesmo de mãe para filha, pois
as mulheres também queriam parte das riquezas da terra que ficava ali, no quintal de casa.
Elas guardavam dentro do guarda roupas um vidrinho com pó-de-ouro e se orgulhavam em
mostrá-lo quando a visita chegava.
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Uma das principais atividades empregatícias dos anos de 1940 era a mineração como escreveu

Figura 01 - Mineradores em descanso.

Souza (1941, p. 17J): “atualmente cerca de 2.000 pessoas empregam sua atividade na indústria
do ouro aqui, figurando nessa cifra proprietários de Betas e operários.” E muitos desses
tornaram-se personagens caricatos nesta história como João Baptista da Silva, o homem que o
céu ajudou; Antônio Rodrigues de Carvalho, o “jardineiro” parente próximo da “Mãe do Ouro”.
E ainda “Bigode”, homem que era o terror para os pais com filhas jovens e bonitas, dizem que
morreu após uma injeção de benzetacil, para curar uma pneumonia decorrente das longas
horas de trabalho em Betas frias e úmidas.
É comum dizerem que muitos dos empregados na mineração entregavam a alma ao diabo e
eram freqüentadores da chamada Zona de Baixo Meretriz (ZBM). Para parte da população da
cidade a prática da prostituição foi uma das conseqüências da mineração. Segundo o relato de
Zé Mineiro19 (São João Del Rei, 2008), “junto com o ouro veio também a corrida da
prostituição, as ZBM, que por ironia se instalou ao lado da Igreja do Carmo, ali tudo
convivendo junto: religião, o ouro, baixo meretriz, morte, traição, tudo [...].” A ZBM funcionou
neste lugar até o início dos anos 90. Este era o espaço físico da cultura do ouro, sagrado e
profano dividiam o mesmo espaço e sob o solo da Igreja do Carmo, corria além do rio
subterrâneo a lenda sobre portões de ferro e dragão para proteger as paredes reluzentes do
precioso metal. Lenda esta que ainda é transmitida oralmente entre os moradores da cidade.

Identidades, tradições, tempo e memórias
Foi possível trazer à superfície estudos e discussões sobre as culturas de grupos de pessoas
que sonharam em se enriquecer com o ouro de São João Del - Rei e acabaram por produzir
19

Luthero Castorino da Silva (Zé Mineiro), 53 anos. Locutor. São João Del - Rei, 04/05/2008.
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novos valores, novas maneiras de viver e sobreviver, novas estruturas sociais, embates
políticos e econômicos, uma vez que a atividade mineradora possui um caráter competitivo e
capitalista. É uma discussão que perpassa a justificativa da sorte, a qual poucos que
discorreram sobre a história da mineração costumam trabalhar. A historiografia ainda não foi
capaz de romper com esta visão simplória e não lhe concebeu merecido valor como afirma
Maurides Oliveira apud Meihy (1996, p. 223) em seu estudo de caso sobre os garimpos do
Araguaia:

[...] poucos trabalhos historiográficos referem-se aos garimpos, e pode-se dizer
que os garimpeiros não têm uma história: são vistos como marginais. Não
existe um trabalho específico sobre sua história. O garimpo hoje é
frequentemente estudado em obras de geólogos e ecologistas que tratam do
tema sob a ótica ambiental, ou juristas que fazem estudos da legislação
minerária, economistas escritores, políticos. Na maioria dos estudos o garimpo
é tratado apenas como uma “atividade marginal praticada por indivíduos
aventureiros, cujo único objetivo é tornar-se rico jogando com a sorte
‘bamburrar’ que, uma vez alcançada passa a desfrutar do ganho de maneira
pouco parcimoniosa.
Este estudo visou analisar identidades individuais e coletivas fazendo uso da memória do
grupo informante. Aqui se trabalhou com três tempos distintos, mas que acoplados a memória
de nossos entrevistados se entrelaçam e se tornam fundamentais para as identidades que
caracterizam o grupo informante. São eles: o tempo que chamaremos da descoberta, a
primeira fase, em que paulistas e emboabas se renderam aos veios de ouro encontrados na
Serra, e logo em seguida deram início às inúmeras Betas. A segunda fase se caracteriza pela
redescoberta das Betas que por volta das décadas de 1940 a 1950, foram novamente
interpeladas por mineradores e homens em busca do El-Dorado que fizeram ressurgir, talvez o
maior de todos os mitos: a facilidade de se enriquecerem rapidamente com o ouro de São João
Del Rei. A terceira e última fase, é a do tempo presente que reforça o mito e nos leva a indagar
qual a relação existente entre esse mito secular e as novas problemáticas - tais como a
questão ambiental, patrimonial e cultural - que eram inerentes às outras duas fases. E
chegamos novamente ao ponto de partida: “A Lenda da Igreja do Carmo”; provavelmente
criada para espantar visionários, o que representa hoje diante deste cenário? Como se
relaciona com os elementos do tempo presente?
Os espaços entre os três tempos não revela o cessar das atividades auríferas, pelo contrário,
elas continuaram a existir, porém em menor proporção, como foi possível verificar no decorrer
da pesquisa. A segunda fase oferece fontes que, por sua vez, tratam de estereotipar os que
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trabalharam nesse período e separá-los apenas em dois grupos, os que de sorte se
enriqueceram e os que sem sorte empobreceram.
Faz-se notória a ausência de tratamento das inúmeras questões geradas a partir da “sorte ou
falta dela”, o que nos leva a concordar com Oliveira (1996), quando afirma que nada se
conhece da história dessas personagens que fizeram do garimpo sua vida ou que em função
de, a perderam. Trata-se, a nosso ver, de uma cultura posta de lado pelas “fontes oficiais”. É
necessário que historiadores ampliem o conceito de documento que, conforme Le Goff (1996,
p.540), não se restringe à documentação escrita.

[...] necessidade de ampliar a noção de documento: A história faz-se com
documentos escritos, sem dúvida. Quando estes existem. Mas pode fazer-se,
deve fazer-se sem documentos escritos, quando não existem. Com tudo o que
a habilidade do historiador lhe permite utilizar para fabricar o seu mel, na falta
das flores habituais. Logo, com palavras. Signos. [...] Com os exames de pedras
feitas pelos geólogos e com as análises de metais feitas pelos químicos. Numa
palavra, com tudo o que, pertence ao homem, demonstra a presença, a
atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem.
As fontes orais vêm nos ajudar a suprir a falta de documentação sobre um determinado
assunto e devido ao valor que o historiador lhe concebe ela se torna um
documento/monumento que, posteriormente, pode também se tornar uma fonte escrita e
ajudar a compor histórias que ficaram no subterrâneo, pelo arbítrio daqueles que
selecionaram o que era viável de um registro e de uma rememoração.

Onde faltam documentos escritos, deve a história demandar as línguas mortas,
os sonhos da imaginação... Deve escutar as fábula, os mitos, os sonhos da
imaginação...Onde o homem passou, onde deixou qualquer marca da sua vida
e da sua inteligência, aí esta a história. (COULANGES, apud LE GOFF, 1996, P.
539)
Ainda se faz necessário compreender a relação entre memória, tempo e identidade dentro da
metodologia da história oral. Ao se trabalharem os relatos dos moradores da cidade de São
João Del - Rei, acerca de “A Lenda da Igreja do Carmo” e suas visões sobre o que as Betas
representaram e ainda representam frente às premissas da mineração, foi observado o
encadeamento entre os três conceitos, embora distintos entre si.
Tempo e memória, portanto, constituem-se em elementos de um único
processo, são pontes de ligação, elos de corrente, que integram as múltiplas
extensões da própria temporalidade em movimento. [...] A memória é base
construtora de identidades e solidificadora de consciências individuais e
coletivas. [...] A memória é inseparável da vivência da temporalidade, do fluir
do tempo e do entrecruzamento de tempos múltiplos. A memória atualiza o
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tempo passado, tornando-o tempo vivido e pleno de significados no presente.
[...] a memória não se reduz ao ato de recordar. Revelam os fundamentos da
existência, fazendo com que a experiência existencial, através da narrativa,
integre-se ao cotidiano, fornecendo-lhe significado e evitando, dessa forma, de
acordo com Todorov (1999), que a humanidade perca raízes, lastros e
identidades. (DELGADO, 2006, P. 38 e 39)
Assim sendo, os três elementos - tempo, memória e identidade - tornam-se fundamentais para
a construção de uma história sobre a cultura de uma cidade, sobre um tempo – forjado - que
deixou como legado apenas os fatos documentados e divulgados sob a ótica singular do topo
da pirâmide social. Cabe ao historiador reconhecer a essência do tempo e saber trabalhá-las
de forma a “encontrar valores, culturas, modos de vida, representações, hábitos, enfim uma
gama de variáveis que, em sua pluralidade, constituem a vida das comunidades humanas”
(DELGADO, 2006, p. 36). Da mesma forma, cabe a esse pesquisador divulgá-las,

evitando que o ser humano perca referências fundamentais à construção das
identidades coletivas que, mesmo sendo identidades sempre em curso, como
afirma Boaventura Santos (1994), são esteios fundamentais do autoreconhecimento do homem como sujeito de sua história.
Considerações finais
Este trabalho buscou coletar dados através de depoimentos orais, juntamente com suas
transcrições e análises, sobre “A Lenda da Igreja do Carmo” e a mineração, para compor uma
história sobre a região com aspectos social, cultural, econômico e político. Diante dessa
documentação, propõe-se a formação de um acervo que possibilitará aos pesquisadores,
historiadores, a população em geral e aos turistas interessados no assunto consultá-las.
Vai além de se estudar a mineração, uma vez que o foco foi o modo de vida dos mineradores;
uma cultura que por se apresentar como micro não foi trabalhada pela história instituinte.
Compor uma memória daqueles trabalhadores que ainda não possuem um monumento, um
registro é dar-lhes um espaço merecido, pois são sujeitos ativos na construção da história.
Esta organização e elaboração de uma história ainda não registrada não deixam de apresentar
um caráter imaginário, uma vez que este “é constituído pelo conjunto de representações que
ultrapassam o limite dos fatos comprováveis”. Mas isso não desmerece em nada a pesquisa,
pelo contrário, a fortalece no sentido de que o imaginário é fruto das tradições em que um
indivíduo ou grupo de indivíduos estão inseridos e muitas das vezes acabam por revelar seus
medos e seus anseios perante um fato real; não é uma mentira, mas é também como afirma
Patlagean, apud Le Goff (2001, p. 309), “a história hoje imaginada por nós tal como teria sido
no passado”.
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Foi através de depoimentos de um determinado grupo de moradores que podemos discutir
um assunto que permaneceu por longos anos no subterrâneo da história dita oficial. Agora
podemos levar ao conhecimento público personagens nunca estudados e, junto com eles,
desvendarmos os mistérios que assombram a memória dos moradores mais velhos da cidade,
que têm muito a contribuir com história, mas cuja voz ainda não se fez ouvir pela própria
história.

Todavia, a memória não é oprimida apenas porque lhe foram roubados
suportes materiais, nem só porque o velho foi reduzido à monotonia da
repetição, mas também porque uma outra ação, mais daninha e sinistra,
sufoca a lembrança: a história oficial celebrativa cujo triunfalismo é a vitoria do
vencedor a pisotear a tradição dos vencidos. (CHAUI, apud, BOSSI, 1979, p. XIX)
A busca pelo El-Dorado continuou durante o século XX. A cultura do ouro nunca fora
soterrada, as tradições, os costumes, os mitos, e os personagens se adequaram ao “século da
modernidade”.
Diante disso, é premente a necessidade de socializar as histórias de nossas personagens acerca
do tema estudado, fortalecendo sua identidade cultural, porque:

A vida, as experiências, as lutas, as visões de mundo, o trabalho adquirem um
novo estatuto ao serem socializados. Transformam-se em documentos
apresentando um retrato da realidade, que passa a disputar a hegemonia do
imaginário social com outras versões/representações construídas de outros
lugares e por outros interlocutores. (MONTENEGRO, 1994, p. 27)
Os novos trabalhos devem então atentar para não incorrerem em visões arcaicas e préconceituosas, que abordam o tema de maneira perniciosa e a estereotipar o minerador, mas
sim devem buscar respaldo em análises refinadas sobre o assunto, utilizando estudos
sistematizados e que visam analisar identidades individuais e coletivas, usando como suporte a
memória de grupos de minorias.
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O lugar do Ceará na política de salvaguarda da memória popular tradicional: A experiência
do Centro de Referência Cultural – CERES (1976-1990)
Antonio Gilberto Ramos Nogueira

Resumo
A emergência das novas políticas de memória, a partir do Programa Nacional do Patrimônio
Imaterial, estabeleceu o inventário e o registro como instrumentos indissociáveis para o
reconhecimento e a valorização do patrimônio de natureza imaterial ou intangível. Nesta
perspectiva, a proposta deste trabalho é reconstituir a trajetória do CERES em sua pioneira
experiência de registro audiovisual do popular a partir do projeto artesanato, literatura de
cordel e festas e folguedos. A relevância e atualidade da pesquisa se justifica tanto pela
documentação da cultura popular tradicional que o CERES produziu no período, quanto pela
natureza audiovisual do registro (diapositivos, fotografias, filmes, depoimentos e registros
sonoros). Trata-se, portanto, de documentos de memória cujo suporte reprodutível –
possibilitado pelas novas tecnologias – acabou garantindo a determinadas práticas culturais
populares a preservação de sua memória.
Palavras-chave: cultura tradicional popular, registro audiovisual, CERES

Introdução
Inventariar, sistematizar e propor uma leitura do acervo do CERES, hoje sob a tutela do Museu
da Imagem e do Som e do Arquivo Público do Estado do Ceará (Intermediário), é contribuir
para a história do patrimônio cultural e das políticas de preservação a ele relacionadas no
Brasil a partir do lugar do Ceará na salvaguarda do patrimônio não tangível. Para tanto, o
(re)conhecimento e a valorização desse acervo histórico em toda a sua potencialidade se faz
necessário.
A partir deste quadro de referência, situo a proposta de reconstituir a trajetória do Centro de
Referência da Cultura do Ceará (1976-1990) em sua pioneira experiência de registro
audiovisual do popular – projeto em desenvolvimento junto ao Grupo de Estudos e Pesquisa
em Patrimônio e Memória – GEPPM-UFC e do qual agora apresento as primeiras reflexões.

Tradição e modernidade em descompasso: registre-se antes que acabe
“Havia um alarme no ar: a cultura popular corria perigo”. É o que denunciava o editorial da
série Caderno de Cultura (1979) assinado por Roberto Aurélio Lustosa da Costa; periódico que
se intencionava voz oficial do Centro de Referência Cultural do Estado (CERES), órgão que
funcionou de 1975 a 1990, incorporado à Secretaria de Cultura e Desporto do Ceará.
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Segundo o editorial, em 1975, a escritora, antropóloga, estudiosa da arte popular e membro
do Conselho Federal de Cultura, Lélia Coelho Frota, convidada pelo então secretário do
Planejamento do Estado, Paulo Lustosa da Costa, veio conferir o alarde que se fez ecoar na
esfera federal. A denúncia referia-se à descaracterização do artesanato, principalmente no
interior do estado, devido às “‘orientações’ de entendidos, sugestões de turistas e formação
de artesãos”. Nomeando como vilãs desse último, notadamente “as vontadosas professoras
primárias e as irmãs de caridade” (Caderno de Cultura, 1979: 7); temia-se que a intervenção de
tais cursos de artesanato pudesse conspirar contra o processo de transmissão de um saberfazer que tem na tradição a marca da memória popular.
Diante de tal quadro, Lustosa justifica o nascimento do Projeto Artesanato da Secretaria de
Cultura e Desporto do Estado do Ceará, embrião do futuro CERES: “sua missão inicial seria, já
que imediatamente nada poderia conter a fúria educativa das ‘professoras de artesanato’,
respaldadas por grandes verbas federais, pelo menos documentar o artesanato em sua forma
tradicional, seus processos de elaboração, para que se preservasse a memória do que foi a
cultura popular produzida aqui, até uma certa época”.
De acordo com Silvia Porto Alegre, coordenadora do CERES no ano de 1979, ano I da
publicação do Caderno de Cultura, o desconhecimento das artes populares nordestinas
revelam a pouca atenção dada aos estudos e à documentação sistemática dessas expressões.
“Desconhece-se, em grande parte, o sentido e a importância dessa produção, quer do ponto
de vista cultural, quer no que diz respeito à vida e à sobrevivência do homem que a executa. O
artista, ou artesão, sequer existe, como categoria ocupacional, nos registros oficiais do país...”
(idem: 5). Destinada a ser um espaço aberto dessa cultura, a publicação queria mostrá-la como
“forças vivas e integradas” e não “resíduo de um mundo atrasado e em extinção” (idem: 6).
São evidências de uma perspectiva antropológica de cultura. Ao definir as manifestações
culturais populares como “forças vivas e integradas”, considera que só podem ser
compreendidas em sua trajetória própria e em sua relação com o contexto cultural onde são
produzidas e por onde circulam, ou seja, interessa apreender os elementos constitutivos que
informam dos processos de permanência e de ruptura no universo das artes populares.
Se, por um lado, o discurso pessimista de Lustosa da Costa sugere uma visão da cultura
popular que é sinônimo de tradição e justifica a necessidade urgente do registro e salvaguarda
porque está em vias de extinção ou porque já morreu, aproximando-se desta forma da idéia da
“beleza do morto” de Certeau (1995: 55-85), Porto Alegre, por outro, considera que é preciso
“recuperar a trajetória de um antigo meio de sobrevivência das populações pobres, que ainda
permanece ativo, tanto nas cidades como no campo” (1994:13). É só caminhar pelas feiras e
mercados, calçadas e praças da cidade do interior e lá estão eles: objetos de palhas, de metais,
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de cerâmica, ao lado de tapetes e bordados, rendas de labirinto e de bilro, acompanhados de
esculturas de madeira, imagens de santo, carrancas, bonecos e brinquedos, tudo misturado a
ervas, batidas, doces e bebidas.
A utilização das pesquisas de campo, sobretudo as que se apoiavam no recurso audiovisual,
será imprescindível para tirar o artista da invisibilidade, sugere Porto Alegre. Nessa
empreitada, universitários, pesquisadores e estudiosos da cultura popular saíram a campo
coletando informações por meio de questionários, registros fotográficos, entrevistas gravadas
em áudio e filmagens.
O Projeto Artesanato visava documentar o artesanato caracterizado pela tradição. Foram
registrados os mais diferentes tipos de artesanato distribuídos pelas cinco sub-regiões do
Estado, dentre eles: areia colorida, couro (acessórios do vaqueiro, almofadas), palha (leques,
bolsas), barro (potes, roi-roi, alguidares), metal (chocalho, punhais, lamparinas), madeira
(imagens, talha, matriz de cordel), capturados pelas lentes de Maurício Albano que buscavam
registrar desde a procura pela matéria-prima, a feitura do objeto em si, as técnicas de
produção, até a comercialização nas feiras.
Gravaram depoimentos de Mestre Noza (Inocêncio da Costa Nick, santeiro e xilógrafo), Nino
(João Cosme Félix, escultor), Stênio Diniz (xilógrafo), Dona Ciça do Barro Cru (Cícera Maria de
Araújo, ceramista) e fizeram o registro sonoro dos instrumentos utilizados na execução das
peças artesanais como teares, máquina de descaroçar e fiar algodão, carro de boi, etc.
Na trilha da oralidade e da memória popular, além do Projeto Artesanato, segundo o editorial,
procurou-se ainda contemplar um “terreno mais sofisticado da criatividade popular,
abordando a Literatura de Cordel”. Essa orientação é resultante do Projeto Literatura de
Cordel que dava prosseguimento à iniciativa da gestão anterior do Secretário de Cultura,
Ernando Uchoa Lima, e do Planejamento e Coordenação, Paulo Lustosa da Costa. Assim como
no Projeto Artesanato o objetivo era registrar as condições de produção e circulação dos
folhetos, a origem, o significado e a importância sócio-cultural da literatura de cordel.
Foram pesquisadas as cidades de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, verdadeiros pólos de
produção e distribuição de folhetos no Nordeste dos anos 40, editados e distribuídos pela
gráfica Lira Nordestina (antiga tipografia São Francisco), de Expedito Sebastião da Silva. Dali,
trouxeram fotografias, folhetos (aproximadamente 700 exemplares) e depoimentos inéditos
de Patativa do Assaré, Manoel Caboclo, entre outros. Em 1978, sob a coordenação de Roberto
Aurélio Lustosa da Costa, grande parte desse material é reunido na publicação do primeiro
volume da Coleção Povo e Cultura: Antologia da literatura do Cordel, homenagem póstuma ao
poeta José Melancia. Também, neste mesmo ano, foi registrado em áudio (fita de rolo) o Ciclo
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de Estudos do Cordel (I e II) realizados pela Universidade Federal do Ceará e Secretaria de
Cultura do Estado.
Na década de oitenta, ainda que se encontrem indícios de uma desaceleração dos trabalhos,
decorrente de mudanças do órgão no organograma da Cultura, a introdução de novas mídias,
como o vídeo, continuaria ampliando o acervo de caráter audiovisual já constituído pelos
audiovisuais didáticos Os Artesãos do Pe. Cícero (sobre artesanato do Cariri), Técnica
Artesanais (sobre as técnicas de artesanato de palha, barro e madeira) Puxando o Barro e os
filmes super-8 Reis do Cariri e o 16mm Dona Ciça do Barro Cru.
Nesse mesmo período, foram publicados o segundo volume da Coleção Povo e Cultura:
Antologia da literatura do Cordel e da mesma coleção o primeiro e único volume da Série
Artesanato Cearense: A cerâmica utilitária e decorativa do Ceará (1980), sob a coordenação de
José Carlos Bezerra de Barros. Também foram publicados o Caderno de Cultura II (1987) e o
Caderno de Cultura III (1989), ambos apresentados por Rosemberg Cariri.
É, também, nos últimos anos de existência do CERES que vemos consolidar o embrião do
Projeto Festas e Folguedos, identificado já no número I do Caderno de Cultura como sugere o
artigo “O coco-de-praia em Majorlândia” de Oswald Barroso. Durante os anos de 1989 e 1990,
foram registradas a Festa de Nossa Senhora da Saúde, no Mucuripe; as festas de Nossa
Senhora das Dores e de Finados, em Juazeiro do Norte; a Festa de São Francisco, em Canindé;
etc. Dos folguedos registrou-se o Pastoril e o Boi, em Fortaleza; os Reisados de Caretas (no
sertão), Congo e Baile (região do Cariri), Caboclo (Serra da Meruoca); a Dança de São Gonçalo,
em Juazeiro do Norte; etc. Foram coletadas, aproximadamente, 220 horas de gravação de
áudio, em entrevistas com brincantes, romeiros, padres, vendedores ambulantes, músicos,
penitentes, beatos, mestres, etc., duas mil fotografias e três mil slides, alguns filmes em super8.
Todo esse rico acervo da cultura popular produzido pelo CERES, sobretudo o audiovisual, foi
incorporado pelo Museu da Imagem e do Som do Ceará, em 1996, quando da reinauguração
do Museu em sua nova sede na avenida Barão de Studart, 410. A história do CERES – leia-se,
desse acervo –, está praticamente restrita a estas informações sumárias contidas no catálogo
de consulta ao acervo do MIS-CE. A falta de um registro da memória oficial do CERES, até o
presente momento da investigação, principalmente no que tange ao momento fundador:
diretrizes, órgãos filiados, orçamentos, pessoas envolvidas, lugar de funcionamento, etc, tem
norteado o caráter indiciário da pesquisa e o contato com as fontes (Ginzbug, 1989: 144).
O desmembramento do acervo, tendo em vista que questionários, relatórios e processos
encontram-se no fundo Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, do Arquivo Público do
Estado do Ceará (Intermediário) e parte das revistas e outras publicações na Biblioteca Pública
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Menezes Pimentel é, a meu ver, um importante indicativo do pouco conhecimento que se tem
do CERES. Todo esse patrimônio documental permanece praticamente inédito ou, quando
muito, subutilizado. Na maioria das vezes, contribui para reforçar estereótipos das pesquisas
escolares do ensino fundamental e médio. Fragmentado e disperso, precisa urgentemente ser
recuperado em sua totalidade e devidamente qualificado e valorizado para produção de
conhecimento.

O CERES na história das políticas de preservação do patrimônio cultural
Desde a aprovação do decreto 3.551, de 04 de agosto de 2000, que instituiu o Registro e o
Inventário do Patrimônio Cultural de natureza imaterial ou intangível, a área do patrimônio
cultural no Brasil vive um intenso processo de revigoramento. Entretanto, pode-se afirmar que
a semente de uma noção de patrimônio ampla e plural que procurava abarcar todas as
manifestações do povo brasileiro foi plantada e gestada por Mário de Andrade, sobretudo na
experiência do Departamento de Cultura (1935-1938). Imortalizada no conceito de arte
patrimonial que o poeta elaborou no Anteprojeto para criação do Serviço do Patrimônio
Artístico Nacional (SPHAN, atual IPHAN), em 1936, é vetor de sua consciência da diversidade
da cultura brasileira (Nogueira, 2008).
Se a orientação etnográfica sobressai do anteprojeto original, pode-se igualmente perceber
uma visada antropofágica de cultura, tendo em vista a obsessão de Mário em apreender os
processos de constituição e reinvenção dos elementos que compõem a memória coletiva.
Assim, nas oito categorias de arte que fundamentam sua concepção de patrimônio incluía
entre arte arqueológica e a arte ameríndia, os fetiches, instrumentos de caça, de pesca, de
agricultura, indumentárias, vocabulário, cantos, lendas, magias e culinária. Entre as
manifestações da arte popular definia os fetiches, cerâmica em geral, indumentárias,
arquitetura popular, cruzeiros, capelas e cruzes mortuárias de beira-de-estrada, jardins,
paisagens, música popular, contos, histórias, lendas, superstições, medicina, receitas
culinárias, provérbios, ditos, danças dramáticas.
Explícito, também, era o papel do inventário e o registro, por meio dos multimeios (Nogueira,
2005), de tais manifestações: “a fonografia gravando uma canção popular cientificamente ou
filme sonoro gravando tal versão baiana do bumba-meu-boi, impedem a perda destas criações
que o progresso, o rádio, o cinema estão matando com violenta rapidez” (Andrade, 1981: 53).
A fotografia, outra importante aliada na preservação da tradição, era em muitos casos, o
próprio objeto (fragmento, vestígio do real) e sua descrição.
Embora preterido, o projeto que Mário defendeu para o patrimônio cultural será retomado,
em partes, por Aloísio Magalhães, na criação do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC,
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posteriormente Fundação Nacional Pró-Memória), nos idos de 1975. Partindo da proposta de
proceder ao “referenciamento da dinâmica cultural brasileira”, vários inventários foram
realizados com o propósito de catalisar a idéia de um “patrimônio cultural não consagrado”,
consubstanciado na reelaboração da noção de cultura popular (Magalhães, 1985, Fonseca:
1997 e 1998). Desta forma, o conhecimento de nossos bens culturais deveria passar por três
etapas: identificação, indexação e devolução, já que seu objetivo final era a elaboração de
“indicadores” a serem integrados em projetos que fomentassem um “desenvolvimento
harmonioso” (Magalhães, 1985: 64).
É uma orientação que coloca a política cultural para o patrimônio em consonância com o
desenvolvimento econômico do país no momento da crise pelo qual passava a ditadura militar
pós “milagre”. O atrelamento da cultura ao desenvolvimento do país, como sugere o discurso
de Aloísio Magalhães, passa pelo reconhecimento de uma cultura “viva”, um patrimônio ainda
não reconhecido – indicadores para uma opção interna de desenvolvimento. Não se tratava
mais de eleger os símbolos da nação, mas de potencializar os referenciais culturais
encontradas para um planejamento econômico e social mais apropriado às necessidades
nacionais (Fonseca, 1997: 163). Talvez assim faça sentido a origem do CNRC vinculado ao
Ministério da Indústria e Comércio.
O conceito de bem cultural é que fundamenta essa nova concepção de patrimônio cultural
junto às diretrizes do CNRC (Idem:63-64). Nota-se que é uma concepção que se contrapõe à
noção de patrimônio histórico até aquele momento. Ao dimensionar o conceito de bem
cultural para além das falsas dicotomias que o tipificavam como móvel ou imóvel, Aloísio
Magalhães estabelece uma proximidade com a proposta do projeto de Mário de Andrade,
sobretudo ao privilegiar o saber fazer popular:

Permeando essas duas categorias, existe uma vasta gama de bens –
procedentes sobretudo do fazer popular – que por estarem inseridos na
dinâmica viva do cotidiano não são considerados como bens culturais nem
utilizados na formulação das políticas econômica e tecnológica. No entanto, é
a partir deles que se afere o potencial, se reconhece a vocação e se descobrem
os valores mais autênticos de uma nacionalidade. (Idem: 53)
Se a valorização das manifestações populares era a base de construção da identidade nacional,
assim como também o fora anteriormente, o que chama a atenção nessa perspectiva
formulada para o CNRC é o potencial da cultura para o projeto de desenvolvimento nacional.
Nesta nova interface entre cultura e política, atribui-se à cultura popular vocação para
promover o desenvolvimento regional. Não é a toa que um dos projetos mais bem-sucedidos
no âmbito do primeiro programa do CNRC foi o mapeamento do artesanato brasileiro. Com o
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objetivo de identificar e lançar luz sobre os processos culturais de diversas manifestações,
foram registradas: a tecelagem, a cerâmica e o artesanato de transformação e reciclagem. Nas
mais variadas regiões do Brasil, o que se procurava entender eram os processos de
transformação e\ou permanência de tais práticas sempre com o propósito final de
fundamentar uma visão prospectiva.
A prioridade em preservar não apenas o produto, mas também a memória do processo de
fabricação, revela a importância que o inventário adquiriu nesta nova fase da prática
preservacionista. Para Maria Cecília Londres Fonseca, esta orientação focada nos bens da
cultura popular possibilitou ainda ensaiar uma política de preservação mais inclusiva.
Guardadas as devidas proporções, há uma nítida sintonia entre a orientação da política
cultural para o patrimônio no âmbito federal – de valorização do saber fazer popular – que
dialoga com as diretrizes da suposta “filial” na esfera estadual. Um estudo comparativo que
privilegie as proximidades e distanciamentos entre o CNRC e o CERES é de fundamental
importância quando se tem como objetivo buscar as origens da formulação de uma noção de
patrimônio e de uma concepção de preservação que coloque o inventário no centro das
práticas preservacionistas. O que diria o recurso do audiovisual como instrumento de
preservação em si no registro da cultura popular em seu processo dinâmico?
A construção de uma identidade cearense é preocupação antiga no Estado. Confunde-se
mesmo com a própria trajetória de legitimação de sua história e de um processo mais amplo
de inserção da imagem do Ceará na nacionalidade (Oliveira, 2000). Nesse itinerário, as
concepções de cultura e a cultura popular ocupam um papel determinante. Intelectuais,
artistas e políticos do estado protagonizaram no século XX, principalmente nas décadas de 60,
70 e 80, a missão de forjar uma identidade regional, conformadora da ontologia do cearense.
Entendendo a cultura como um universo historicamente criado a partir de escolhas e disputas,
onde os diferentes sujeitos ou grupos constrõem sentidos e valores regidos por interesses
particulares, transformando-os em padrões de comportamento socialmente aceitos, o caráter
político do universo cultural é explícito (Certeau, 1995:192). Sob esta ótica, gostaria de
evidenciar a experiência do CERES, vista por seus membros, como um espaço de pesquisa e
preservação da memória das culturas populares do Ceará, resultante do campo cultural
cearense em sua articulação com a Secretaria de Cultura, Desporto e Promoção Social.
Aqui a questão das relações entre Cultura e Política nos anos em análise é decisiva para
entender as apropriações e os usos da cultura popular na constituição de uma identidade
nacional e de uma identidade regional. Se o regime militar vê na cultura popular os elementos
constitutivos de representação de uma identidade brasileira, as ações da Secretaria de Cultura,
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Desporto e Promoção Social do Ceará, criada desde 1966, são exemplares nesse movimento de
valorização de uma “autêntica” cultura cearense ou do “cearentismo”, como denominavam.
Os usos e apropriações da cultura popular pela Secretaria de Cultura, longe de se constituir
uma hegemonia na orientação das práticas culturais revela um campo de conflitos e tensões
que passa pela própria definição do conceito. Nesta perspectiva, a pesquisa dialoga com a
história dos conceitos como sugere a contribuição de Koselleck. Vista como parte integrante
da história social é, em primeiro lugar, um importante método de crítica das fontes que nos
ajuda a entender a partir de quando os conceitos passam a ser utilizados como indicadores das
transformações sociais e políticas e que “ao longo da história de um conceito, tornou-se
possível investigar também o espaço da experiência e o horizonte da expectativa associados a
um determinado período, ao mesmo tempo em que se investigava também a função social e
política desse mesmo conceito.” (2006: 104)
Assim, cultura e cultura popular, para além da complexidade e ambiguidade que as revestem,
devem ser analisadas como expressões lingüísticas que informam as dissonâncias e “brechas”,
inerentes ao processo de apropriação desses conceitos junto à Secretaria de Cultura, no
contexto da crise do regime militar e da rearticulação da sociedade civil no processo
democrático.
Se a experiência do CNRC em referenciar o saber fazer popular a partir de um inventário,
sobretudo do artesanato, pode ser considerada sob muitos aspectos, uma ressonância ou
“reinvenção” do “inventário dos sentidos de Mário de Andrade” (Nogueira, 2005), também a
experiência do CERES no mapeamento e registro do popular opera com um novo sentido de
patrimônio cultural e contribui igualmente para uma nova orientação das políticas de
preservação.
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Memória, Tradição, Patrimônio – O Moderno em busca da Tradição Nacional
Ana Lúcia de Abreu Gomes

Resumo
No Brasil, a política de patrimônio cultural se associa indelevelmente à trajetória de
intelectuais protagonistas da Semana de Arte Moderna de 1922 e que, posteriormente, se
institucionalizaram no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), criado em
1937. Este é um dos traços paradoxais que configura os primeiros anos da política de
patrimônio no Brasil: uma modernidade que busca a tradição no sentido daquilo que nos
singularizava no conjunto das nações civilizadas, modernas.
Palavras-Chave: Patrimônio, Sphan, Modernismo

Introdução
Rio de Janeiro. Palácio Gustavo Capanema. Sede do atual Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional. 1945. Sede do então Ministério da Educação e Saúde. Projeto de Lúcio
Costa e de uma equipe de arquitetos modernos, dentre eles Oscar Niemeyer. Símbolo daquilo
que se projetava como diretriz para a educação e, necessariamente, para a sociedade e para o
país: o moderno. Juscelino Kubitschek. 1940. Belo Horizonte, Pampulha. Projeto de Oscar
Niemeyer. Gravitando em torno deles todos, um nome: o de Rodrigo Melo Franco de Andrade,
diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan) desde a sua criação em
janeiro de 1937 até 1968. Juscelino Kubitschek. 1960. Brasília. Uma nova capital para um novo
país. Cidade Moderna. Patrimônio da Humanidade. Projeto do urbanista Lúcio Costa com as
edificações de Oscar Niemeyer. Sobre o encontro com Juscelino Kubitschek, é o próprio Oscar
Niemeyer (1961, p. 28) que nos informa:

[...] Nosso primeiro encontro ocorreu em 1940, quando em companhia do meu
velho amigo Rodrigo Melo Franco de Andrade, fui procurá-lo em Belo
Horizonte para conversarmos sobre o projeto da Pampulha. Conversa que não
posso esquecer, principalmente quando ele – com o mesmo dinamismo de
hoje – me pediu que elaborasse o projeto para o dia seguinte, desejo que
atendi, desenhando-o à noite no quarto do antigo Grande Hotel, onde me
hospedara.
Também foi Rodrigo Melo Franco de Andrade, o responsável pela indicação de Lúcio Costa
para a diretoria da Escola Nacional de Belas Artes ao então Ministro da Educação e Saúde à
época, Gustavo Capanema. Sobre o Ministro, Pedro Nava (BOMENY, 2001, pp. 14-15)
acrescenta:
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[...] As consequências do que ele (Capanema) fez são incalculáveis. Siga o meu
raciocínio. Sem o prédio do Ministério da Educação (recebido na ocasião como
obras de um mentecapto) não teríamos a projeção que tiveram na época Lúcio
Costa, Niemeyer, Carlos Leão, Cândido Portinari. Foram entendidos por
Capanema e seus auxiliares próximos (Drummond, Rodrigo, Mario de Andrade
e outros). Sem essa compreensão não teríamos tido a Pampulha, concepção
artística e arquitetônica prestigiada pelo imenso Kubitschek. Sem Pampulha
não teríamos tido Brasília do mesmo Juscelino Kubitschek que desviou nosso
curso histórico – levando o Brasil para seu oeste. A raiz de tudo isso, a semente
geradora, o adubo nutridor estão na inteligência de Capanema e de seus
auxiliares de gabinete.
Quando o assunto é a construção de Brasília, poucas são as obras de divulgação que destacam
os trabalhos anteriores que Lúcio Costa e Niemeyer empreenderam juntos, como foi o caso da
Pampulha e o do prédio do Ministério da Educação e Saúde. Tampouco, comenta-se que este
último projeto não foi vitorioso no concurso então organizado, mas foi o que foi erigido por
determinação do ministro Gustavo Capanema. Outro silenciamento, este mais difícil de passar
desapercebido, é a ausência do urbanista e do arquiteto – Lúcio Costa e Oscar Niemeyer – no
dia da inauguração da nova capital, Brasília.
Brasília é patrimônio cultural da humanidade. Muitos questionam este título, alegando a
ausência de densidade histórica da nova capital. Afinal, ela obteve este título em 1987, quando
tinha apenas 27 anos, se igualando a cidades muito antigas, como Paris, Santiago de
Compostela, Cuzco, e, no Brasil, a Olinda, Goiás, Ouro Preto.
Um dos objetivos dessa comunicação é discutir essa associação de Brasília à categoria de
patrimônio, justificada na trajetória daqueles que a conceberam: Lúcio Costa e Oscar
Niemeyer, associando a discussão à questão da memória nacional, da tradição e a constituição
de patrimônios para a nação e para o mundo.

Uma Geração
Pois bem, qual a densidade histórica de Brasília? O que justifica a titulação de Patrimônio
Nacional e da Humanidade?
Na Introdução deste trabalho, procuramos destacar uma geração de intelectuais modernistas
e políticos que ascenderam ao poder conjugando, nesta minha proposta de abordagem, dois
acontecimentos, dois fatos históricos bastante estudados pela historiografia brasileira: a
Semana de Arte Moderna e a Revolução de 30. Ambos os fatos são destacados por terem
catalizado processos sociais de ruptura com determinadas maneiras de compreender e pensar
o país. 1922 para a historiografia consolidada é um ano de rupturas. Até porque a nação fazia
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seu centenário e a proposta dessa geração era colocar o Brasil nos rumos da modernidade.
Sobre isso, Nicolau Sevcenko (1992, pp. 227-228) adverte:

[...] A palavra “moderno”, de recente fluência na linguagem cotidiana, em
particular através da presença crescente da publicidade, adquire conotações
simbólicas que vão do exótico ao mágico, passando pelo revolucionário. Assim
como os talismãs são objetos-fetiche, assim também a palavra “moderno” se
torna algo como uma palavra-fetiche que quando agregada a um objeto, o
introduz num universo de evocações e reverberações prodigiosas, muito para
além e para acima do cotidiano de homens e mulheres comuns. [...] O
vocábulo “moderno” vai condensando assim conotações que se sobrepõem
em camadas sucessivas e cumulativas, as quais lhe dão uma força expressiva
ímpar, muito intensificada por esses três amplos contextos: a revolução
tecnológica, a passagem de século e o pós-guerra. [...] Ela introduz um novo
sentido à história, alterando o vetor dinâmico do tempo que revela sua índole
não a partir de algum ponto remoto no passado, mas de algum lugar no futuro.
O passado é, aliás, revisitado e revisto para autorizar a originalidade absoluta
do futuro.
Podemos observar nesse grupo de intelectuais modernistas e mais especificamente naqueles
que levaram a frente a institucionalização de uma política de patrimônio para o Brasil: a
associação entre o moderno e o tradicional naquele contexto em que se pretendia, a partir do
centenário da nação, refundá-la em outras bases. Isso que pode, a princípio ser abordado
como um paradoxo, encontra sua explicação na medida em que somente um novo tempo, o
tempo da modernidade, possibilitaria a constituição de uma idéia de preservação de algo
importante e que ao pode ser perdido, pois, perdê-lo é perder a sua própria identidade. Nesse
sentido, o conceito de tradição não é aquilo que está no passado, mas é aquilo que atravessa o
passado porque dito e redito através do tempo. Como observa Françoise Choay (2001) foi
preciso que surgissem ameaças concretas de perda dos monumentos, num contexto de culto à
nação, como foi o caso da Revolução Francesa para que a preservação dos monumentos se
tornasse um tema de interesse público. Os atos de vandalismo do período revolucionário
contrariavam diretamente os ideais iluministas de acumulação e difusão do saber e logo
surgiram as primeiras medidas para impedir as destruições. Assim, foi concebido o termo
patrimônio nacional, quando os monumentos passaram a ser encarados como a materialização
da identidade nacional, devendo ser preservados por seu valor pedagógico, artístico e,
sobretudo, de identidade nacional.
A bibliografia especializada já demonstrou que há uma clara associação entre a constituição
das nações e de seu patrimônio. Essa comunidade imaginada (ANDERSON, 2008) que é a
nação, se reconhece, se identifica, se diferencia das de outras comunidades a partir de bens
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significativos por meio dos quais cada comunidade se sabe pertencente a um lugar a uma
determinada cultura. Sobre esse processo, Márcia Chuva (2009, p. 31) assevera:

[...]No contexto do projeto de unidade nacional, ter uma cultura
autenticamente brasileira significava, ao mesmo tempo, construir fisicamente
um patrimônio, dando-lhe uma feição homogeneizada que fosse reconhecida
por toda a comunidade nacional imaginada e que se tornasse natural e
inquestionável, além de articular as redes de relações pessoais engajadas na
“causa” da defesa do patrimônio, submetida a alianças e trocas.
Foi em busca dessa cultura autenticamente brasileira que, nos anos 20, esses intelectuais
modernistas empreenderam viagens a algumas regiões brasileiras onde identificaram,
inventariaram e mapearam uma série de referências culturais que viriam, após a criação do
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1937, passaram a constituir o
Patrimônio da nação não sem disputas internas. Esse patrimônio selecionado dizia respeito a
um Brasil colonial, mas não em toda a sua representação geográfica. Se formos observar os
bens tombados pelo Sphan nas décadas em que este grupo de intelectuais esteve em sua
direção, poderemos observar que a identidade do Brasil era a de um país que se restringia a
alguns estados do Nordeste, notadamente Bahia e Pernambuco, em menor escala o
Maranhão, e, no Sudeste, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os bens tombados eram referências
genuinamente nacionais porque representavam as adaptações de artistas “nativos” ao barroco
português. Em geral, artistas mestiços, ou seja, uma identidade em que se misturavam o
branco e o negro; o indígena ficou apartado dessa construção da identidade nacional, assim
como os outros estados da federação.
Mas a oposição a esse direcionamento não veio, naquela ocasião,

das outras regiões

preteridas por essa concepção de patrimônio nacional. A oposição partiu, principalmente, de
setores da sociedade brasileira, principalmente os da Capital Federal que se reconheciam
como representantes de uma Europa nos trópicos, e uma Europa que era a França e não
Portugal. Com isso, se pretendiam civilizados porque não compartilhavam de hábitos e
costumes gestados na sociedade colonial brasileira. Eram civilizados, eram Paris. E o litoral, e
não o sertão, os aproximava da Europa.
Mário de Andrade, ao retornar de uma viagem a Minas em 1924, descreveu em “Noturno de
Belo Horizonte” uma Minas que é nas palavras do poeta “dentro e fundo” porque apartado do
litoral e associada à mineração, associada às montanhas, associada aquilo que é genuinamente
nacional porque não contaminada pelos estrangeirismos do litoral.
Entretanto, esse posicionamento dessa intelectualidade não era de maneira nenhuma radical.
Ao contrário, era a expressão de dilemas que outros intelectuais já vinham discutindo desde o
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final do século XIX. Como inserir o Brasil na modernidade se os sertões brasileiros e a maioria
de sua população viviam na barbárie, apartados da civilização? A resposta de Euclides da
Cunha, com a publicação de Os Sertões em 1902, era clara: o problema nacional residia no
abandono do interior, do sertão pelos quadros políticos do Império e da recente república.
Lembremo-nos que coetaneamente à ida de Euclides como repórter para a Guerra de
Canudos, uma missão, a Missão Cruls, se deslocava para o Planalto Central para demarcar o
local da futura Capital do país. Região esta, que décadas mais tarde, iria abrigar Brasília, uma
nova capital, para um novo país e uma nova sociedade. Uma capital moderna com toda a carga
que esta palavra detém e já foi aqui discutida anteriormente, a de fundação de um novo
tempo.
Sendo mais clara, quando afirmo que esta intelectualidade propunha algo novo, moderno, mas
não radical, estamos querendo reiterar que seu projeto para a nação, para as artes, para o
campo do patrimônio reiterava a tradição européia sim, mas em outras bases. Esses
intelectuais inauguravam, sim, a política oficial de preservação dos bens culturais, artísticos e
históricos cujo marco foi a promulgação do Decreto-lei nº 25 de 1937. Esse decreto-lei, vigente
até hoje, norteia o instituto jurídico do tombamento, voltado para a proteção dos bens móveis
e imóveis, em função do interesse público, ou seja, os bens são selecionados para serem
protegidos visando assegurar sua transmissão para as gerações futuras. E aquilo que se
legitimava para ser protegido como emblemático da nação, durante a fase heróica da
instituição – período em que o Sphan esteve sob a administração de Rodrigo Melo Franco de
Andrade - foram as diferentes expressões do barroco brasileiro, especialmente a arquitetura e
as obras de arte, seu elemento mais visível. Valorizava-se, assim, aspectos materiais de uma
religiosidade e estética de matriz católica e européia, que a despeito de buscar aquilo que nos
singularizava, nos mantinha atados a um ideal de civilização cuja matriz era a Europa Iluminista
(FONSECA, 1997).

A Modernidade de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer
A associação entre Brasília e Oscar Niemeyer é praticamente direta. Entretanto, o projeto que
viabilizou a cidade, o Projeto do Plano Piloto, foi obra de Lúcio Costa. Intelectual discreto e
modesto na avaliação daqueles que se debruçam sobre a sua trajetória, é o responsável pela
formulação do plano urbanístico de Brasília, considerada “uma verdadeira obra-prima de
lógica e literatura” (BRUAND, 2004, p. 13).
Entretanto, apesar de ser um projeto arrojado, inusitado, original, como avaliaram os juízes do
Concurso para a escolha do projeto que daria forma à nova capital do país, já demonstramos
ser impossível não associá-lo à trajetória de constituição do Serviço do Patrimônio Histórico e
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Artístico Nacional e de seu trabalho a frente da Divisão de Tombamento, além, é claro de sua
associação ao grupo de intelectuais modernistas.
Teórico, estudioso incansável, uma de suas questões era a que dizia respeito ao
aproveitamento pela arquitetura moderna

das práticas desenvolvidas pelos artífices da

arquitetura colonial desenvolvida no Brasil. Sobre essa arquitetura civil ele perscrutava acerca
do

[...] engenhoso processo de que são feitas – barro armado com madeira – tem
qualque coisa de nosso concreto armado e, com as devidas cautelas,
afastando-se o piso do terreno e caiando-se convenientemente as paredes,
para evitar-se a umidade e o barbeiro, deveria se adotado para casas de verão
e construções econômicas de um modo geral. (COSTA, 1937, p. 34)
Nessa observação, a estrutura de pilotis sobre as quais se assenta o atual palácio Gustavo
Capanema e os prédios residências de Brasília?
Brasília, seu projeto urbanístico e seus edifícios, as suas escalas são um símbolo do
Modernismo brasileiro. Brasília é moderna em suas largas avenidas próprias para o
deslocamento por meio do automóvel; é moderna em sua organização espacial setorizada;
mas é igualmente moderna em suas casas populares geminadas, nos cobogós inspirados nos
claustros das igrejas, enfim, em toda uma inspiração da arquitetura colonial mineira como nos
informa o próprio Oscar Niemeyer ao relembrar uma conversa com Rodrigo Melo Franco de
Andrade:

[...] Trabalhei no Sphan e com Rodrigo e muitas vezes visitei Ouro Preto.
Lembro a conversa que tivemos um dia nessa cidade, muitos anos atrás,
sentados no bar do Tofolo diante da Casa dos Contos. Rodrigo a me falar dos
problemas existentes, das pequenas casas geminadas que um dia poderiam
desabar, como um baralho de cartas, das igrejas pilhadas pelo Brasil afora, das
verbas curtas demais. (Apud. CAVALCANTI, 2000, p.08)
Considerações finais
Podemos inferir que Brasília tenha sido o ápice de uma determinada concepção de
arquitetura, sociedade e de patrimônio. A década de 70 e seus anos subseqüentes foram
cenário de uma inflexão no conceito de patrimônio até então praticado no Sphan. Aloísio
Magalhães assume a direção do Serviço retomando orientações seminais de Mário de
Andrade, o que tem por consequência uma maior abrangência na concepção de patrimônio.
Essa ampliação também tem relações com mudanças outras ocorridas no âmbito da
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que abraçou
a demanda dos países do então chamado Terceiro Mundo em prol do reconhecimento das
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manifestações da cultura dita popular e tradicional. Contestavam, portanto, essa compreensão
de patrimônio restrita à materialidade dos bens móveis e imóveis. A reação da UNESCO se fez
imediata com a aprovação, em 1972, da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural
e Natural.
No anteprojeto que fundamenta o Decreto-lei 25/1937, elaborado por Mário de Andrade, ele
já destacava que o patrimônio nacional estava muito além da pedra e cal, que esse patrimônio
tinha outra dimensão considerada, por falta de melhor expressão, intangível. Seriam os rituais,
celebrações, danças, cantos, formas de expressão, saberes e conhecimentos tradicionais,
lugares, inclusive, que guardariam toda uma simbologia advinda das práticas sociais ali
realizadas. Com isso, o SPHAN passou a conduzir a política do patrimônio cultural para além do
barroco mineiro, criando, nessa época, no interior de sua própria estrutura, o Centro Nacional
de Referências Culturais (CNRC), instância responsável por desenvolver pesquisas e projetos
nessa nova dimensão do patrimônio, sem, é claro que a instituição abrisse mão de sua
tradicional política voltada para a materialidade do patrimônio, associada à política de
preservação dos bens móveis e integrados.
Essas novas concepções se institucionalizaram com a Constituição de 1988, que em seus
artigos 215 e 216, afirma ser o patrimônio de uma nação os seus bens materiais e imateriais. A
Constituição indicava, também, a necessidade de se garantir outras formas de acautelamento
que não o instrumento do tombamento.
Institucionalmente, essa inflexão se consolidou em 1997 com a Carta de Fortaleza que
referendou o compromisso institucional com a formalização de uma política voltada para os
bens de natureza imaterial. Esse comprometimento se efetivou em 04 de agosto de 2000 com
a assinatura do o Decreto 3.551, criando os mecanismos e instrumentos necessários para o
estabelecimento de uma política voltada para os bens de natureza imaterial. Em 2003, com a
reestruturação do Instituto Histórico e Artístico Nacional (Iphan), baseado não mais em
funções mas, sim, em objetos de preservação e salvaguarda, foi criado o Departamento do
Patrimônio Imaterial (DPI).
Que elementos diferenciam o instrumento do Registro do instrumento do Tombamento? A
questão se coloca porque estamos diante de duas abordagens distintas de uma mesma
concepção de patrimônio cultural.
No que se refere aos bens móveis e imóveis aos quais se aplica o instrumento do tombamento,
um dos objetivos é preservá-los, mantê-los o mais próximo possível do original; quando se
trata de bens de natureza imaterial, estes guardam outras características que não permitem
que se fale em preservação. Os bens de natureza imaterial podem ser categorizados, de
acordo com o Decreto 3.551/2000, em saberes, formas de expressão, lugares praticados e
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celebrações. Por sua dinamicidade, não cabe a idéia de preservação tal e qual as suas origens,
uma vez que é impossível determiná-las. Os bens de natureza imaterial a todo tempo sofrem
transformações determinadas por aqueles que os produzem. Sendo assim, não cabe preserválos e, sim, salvaguardá-los. A salvaguarda, nesse caso, recai sobre o suporte humano que
detém determinado saber, ou que pratica determinadas formas de expressão, ou participa de
celebrações, rituais, dentre outras manifestações da cultura ou mesmo sobre lugares.
Sendo assim, quais são os mecanismos de salvaguarda agenciados pelo registro de bens de
natureza imaterial? Basicamente a documentação daquela referência cultural por meio da
pesquisa de campo em sua dimensão textual, bibliográfica, audiovisual, promoção e apoio às
suas necessidades de manutenção e reprodução. Sendo assim, diferentemente do instrumento
do tombamento que não requer necessariamente que o pedido parta da comunidade, o
instrumento do registro exige, no mínimo, a anuência dessas comunidades. Essa anuência
garante o compromisso daqueles que são os produtores e/ou detentores de determinada
referência cultural nas etapas de pesquisa e nas ações posteriores para a garantia da sua
manutenção, reprodução e divulgação se assim o desejarem.
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A Preservação da Memória através do Ciberespaço
Fernanda Rocha de Oliveira
Gabriela Pontes Monteiro

Resumo
A preocupação com a preservação do patrimônio histórico e artístico é antiga. Desde 1931, as
Cartas Patrimoniais ressaltam o papel da educação como instrumento fundamental para a
conscientização da população sobre o tema. Este artigo expõe os resultados obtidos até o
presente momento pelo projeto de extensão Memória.JoãoPessoa.br: informatizando a
história do nosso patrimônio que une, através de uma página da internet, dois panoramas
diferentes: a necessidade de conscientização da população quanto à valorização do patrimônio
histórico da cidade de João Pessoa e o crescente uso de homepages como meio de
comunicação em massa. Constata-se, com isso, uma inovadora ferramenta de educação
patrimonial que, sintonizada com a linguagem e os meios disponíveis da contemporaneidade,
passa a ser uma forma de atualizar estes valores e manter viva a memória que identifica os
cidadãos com suas cidades. A expectativa é que essa idéia cresça e que possa ser aplicada a
outros lugares.
Palavras-Chave: Patrimônio, Internet, Educação

Introdução
O conceito de Patrimônio histórico tem se tornado cada vez mais abrangente dentro dos
valores próprios de uma sociedade. O Patrimônio é toda a herança relevante de um povo que
deve ser preservado para o resgate da memória coletiva e a permanência de sua identidade
cultural, já que o “patrimônio cultural se manifesta (...) como um conjunto de bens e valores
tangíveis e intangíveis, expressos em palavras, imagens, objetos, monumentos e sítios, ritos e
celebrações, hábitos e atitudes (...)” (HORTA, 2000, apud SABALLA, 2007; p.23)
A preocupação com a preservação do patrimônio histórico e artístico é antiga. As Cartas
Patrimoniais vêm sendo, desde a primeira metade do século XX, importantes documentos que
estabelecem uma série de diretrizes para a melhor conservação e entendimento da
importância desses bens. A Carta de Atenas, de 1933 diz:

A vida de uma cidade é um acontecimento contínuo, que se manifesta ao
longo dos séculos por obras materiais, traçados ou construções que lhe
conferem sua personalidade própria e dos quais emana pouco a pouco a sua
alma. São testemunhos preciosos do passado que serão respeitados, a
princípio por seu valor histórico ou sentimental, depois porque alguns trazem
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uma virtude plástica na qual se incorporou o mais alto grau de intensidade do
gênio humano. (In. CURY, 2004; p. 52)
Junto com a preocupação de manutenção da integridade física dos bens patrimoniais, muitas
das Cartas revelavam o papel da educação enquanto instrumento fundamental para a
conscientização da população sobre o tema. Acerca disso, a primeira Carta de Atenas, de 1931,
diz:

A conferência, profundamente convencida de que a melhor garantia de
conservação de monumentos e obras de arte vem do respeito e do interesse
dos próprios povos, considerando que esses sentimentos podem ser
grandemente favorecidos por uma ação apropriada dos poderes públicos,
emito o voto de que os educadores habituem a infância e a juventude a se
absterem de danificar os monumentos, quaisquer que eles sejam, e lhes façam
aumentar o interesse de uma maneira geral, pela proteção de testemunhos de
toda a civilização (In. CURY, 2004; p. 17)
Cabe lembrar também que em 1976, a Carta de Nairobi colocava a educação entre as
recomendações essenciais para a melhor preservação do patrimônio, referindo-se que “A
tomada de consciência em relação à necessidade da salvaguarda deveria ser estimulada pela
educação escolar, pós-escolar e universitária e pelo recurso aos meios de informação tais
como os livros, a imprensa, a televisão, o rádio, o cinema e as exposições itinerantes”.
No Brasil, ainda são tímidos os investimentos em programas de educação patrimonial, gerando
pouco envolvimento da sociedade com as ações de preservação do patrimônio cultural. À
longo prazo, isto tem repercutido de forma negativa, pois apesar do nosso acervo patrimonial
estar salvaguardado através do instrumento jurídico do tombamento, torna-se difícil obter o
apoio da sociedade para a preservação destes bens, pois esta, por desconhecimento quanto a
importância que os mesmos têm para manutenção da memória coletiva, não valoriza, e
principalmente, rejeita as medidas de preservação impostas pelo poder público.
Especificamente, sobre o acervo edificado que relata a história da cidade de João Pessoa, o
desconhecimento da população se reflete no descaso destes para com o estado de ruína e
abandono em que se encontra este patrimônio. Agrava este quadro o fato de ter sido a cidade
fundada em 1585 e ter seu centro histórico reconhecido como patrimônio nacional pelo IPHAN
(Instituto do patrimônio histórico e artístico nacional). Faz-se necessário, desta forma, a
implementação de iniciativas voltadas para uma melhor instrução da população local.

Os poderes locais devem aperfeiçoar suas técnicas de pesquisa, para conhecer
a opinião dos grupos envolvidos de conservação e levá-la em conta desde a
elaboração dos seus projetos. Em relação à política de informação ao público,
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eles devem tomar suas decisões à vista de todos, utilizando uma linguagem
clara e acessível, a fim de que a população possa conhecer, discutir e apreciar
os motivos das decisões. (Declaração de Amsterdã, 1975. In. CURY, 2004; p.
205)
Sabe-se que a educação de jovens e crianças deve ser prioritária, uma vez que eles serão o
futuro do país; estando, dessa forma, a continuidade da preservação dos bens culturais da
humanidade em suas mãos. Porém, vem se constatando nos últimos anos, a dificuldade
quanto à conscientização desse público, atribuída aos limites encontrados em se integrar à sua
linguagem própria e às formas atuais de comunicação engendradas pelas novas mídias.

Requer-se atualmente uma educação integral e inovadora que não só informe
e transmita, mas que forme e renove, que permita aos educandos tomar
consciência da realidade do seu tempo e do seu meio, que favoreça o
florescimento da personalidade, que forme na autodisciplina, no respeito aos
demais e na solidariedade social e internacional. (Declaração do México, 1985.
In. CURY, 2004)
O aumento nítido do uso dos meios digitais nos últimos anos assinala a internet como
importante ferramenta na promoção e divulgação de informações. É fato que o processo de
inclusão digital ainda não é uma realidade concreta, mas vem se ampliando cada vez mais,
tornando o meio digital cada vez mais acessível à população. Uma vez que a rede é aberta a
todos, independendo da faixa etária, classe social ou nível de escolaridade, vê-se nela um meio
potencialmente democrático, do qual se pode tirar proveito para expor conhecimentos sobre
o patrimônio histórico, artístico e arquitetônico das cidades.

A fim de garantir a participação de todos os indivíduos na vida cultural, é
preciso eliminar as desigualdades provenientes, entre outras, da origem e da
posição social, da educação, da nacionalidade, da idade, da língua, do sexo, das
convicções religiosas, da saúde ou da pertinência a grupos étnicos minoritários
ou marginais. (Declaração do México, 1985. In. CURY, 2004)
O conceito da Cibercultura, que é a cultura contemporânea fortemente marcada pelas
tecnologias digitais e que está presente na vida cotidiana de cada indivíduo, prova que a
internet é esse meio inovador de se transmitir o conhecimento que deve ser explorado pelas
práticas da educação e especialmente a patrimonial.
Já que “a cultura procede da comunidade inteira e a ela deve retornar. (...) A democracia
cultural supõe a mais ampla participação do indivíduo e da sociedade no processo de criação
de bens culturais, na tomada de decisões que concernem à vida cultural e na sua difusão e
fruição” (Declaração do México, 1985. In), nenhum meio hoje em dia poderia trazer maiores
possibilidades de difundir o patrimônio do que o ciberespaço.
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Estas constatações geraram um projeto de extensão, coordenado pela Profª. Drª. Berthilde
Moura Filha, que vem sendo desenvolvido através da exposição – por meio de uma página de
internet – da história e do valor artístico de edifícios e espaços públicos da cidade de João
Pessoa. Esta iniciativa, de caráter educativo, consolida a memória coletiva e reforça a relação
de identidade entre o cidadão e a sua cidade, buscando suscitar na comunidade a importância
da preservação do seu patrimônio. Segundo a Declaração do México, os meios modernos de
comunicação têm uma importância fundamental na educação e na difusão da cultura. Em
conseqüência, a sociedade há de se esforçar em utilizar as novas técnicas da produção e da
comunicação.
O supracitado projeto, intitulado Memória.JoãoPessoa.br – Informatizando a história do nosso
patrimônio, vem sendo elaborado desde 2006 junto à Universidade Federal da Paraíba (UFPB),
compartimentando-se em diferentes etapas. A princípio o material publicado era mais
direcionado ao meio acadêmico e fomentava a pesquisa e a troca de informações apenas entre
estudantes e pesquisadores do tema. Após avaliações, optou-se por atingir públicos mais
variados, com o intuito de cativar a comunidade em geral, inclusive o público infantil,
ampliando o caráter de educação patrimonial exercido pela página, uma vez que desperta na
sociedade o interesse sobre sua memória e a preocupação de preservá-la através da
manutenção desses bens.
Mantendo-se a proposta original de difundir informações coerentes e bem embasadas, boa
parte do material deste site foi gerado a partir de trabalhos acadêmicos, resultantes das
disciplinas do curso de Arquitetura e Urbanismo, e de pesquisas diversas, afinal “A educação é
o meio por excelência para transmitir os valores culturais nacionais e universais, e deve
procurar a assimilação dos conhecimentos científicos e técnicos sem detrimento das
capacidades e valores dos povos”. (Declaração do México, 1985. In. CURY, 2004)
Cabe citar a maior dificuldade encontrada pelo projeto: os pesquisadores que o compõem
possuem conhecimentos limitados da área de informática e webdesign, e não houve muito
êxito na procura por voluntários desta área. Como únicas exceções, cabe citar o auxílio de dois
estudantes (Hugo Tanure, de Ciência da Computação e Delby Neto, de Sistemas de Internet e
Rede para Computadores).
Assim, além dos programas já conhecidos pelos estudantes (Google Sketchup, Google Earth,
Windows Movie Maker, Auto Cad e Adobe Photoshop), foi preciso aprender o manejo básico
de outros softwares, tais como: Corel Draw (nas versões CS3 e CS4); Adobe Acrobat; Aloaha;
Infix PDF editor; Filezill e Adobe Dreamweaver.Todo esse trabalho tem como objetivo principal
utilizar o recurso visual para transmitir a história de alguns bens de forma a interagir com o
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publico e despertar o interesse para o patrimônio. São simulacros que convidam o usuário a
fazer passeios virtuais e, através deles, adentrar no universo da cultura e da história.
Para isso, foram utilizadas fotografias antigas e atuais de edifícios e espaços públicos de João
pessoa, recursos de fotomontagem de programas ora mencionados, entre outros. Quanto aos
recursos visuais, Choay (1925) diz serem esses a semantização do monumento, o sinal, pois “É
cada vez mais pela mediação de sua imagem, por sua circulação e difusão, na imprensa, na
televisão e no cinema, que esses sinais se dirigem às sociedades contemporâneas.” E na
atualidade poderíamos somar a Internet às mídias citadas.Em síntese, demonstra-se a
qualidade das informações divulgadas (oriundas do meio acadêmico), havendo a possibilidade
de um desenvolvimento contínuo. Em relação aos métodos, observa-se a necessidade de
atualizações sobre os recursos oferecidos pelos softwares utilizados para a alimentação da
página, determinando um caráter de continuidade e adaptação dos conteúdos oferecidos.
Considerando a dinamicidade buscada em uma página de internet, deve-se constantemente
atualizá-la, ampliando e organizando seu conteúdo de forma a promover uma boa legibilidade
e apreensão do mesmo por parte dos usuários virtuais.

Resultados
Cabe citar a atual composição dessa página para melhor compreender a diversidade de
conteúdo, seu funcionamento e o alcance junto aos internautas, comprovando a possibilidade
concreta de uso da mesma enquanto ferramenta de educação patrimonial. O site apresenta-se
como um espaço virtual interativo no qual os usuários podem conhecer melhor a história
pessoense. A estruturação consiste em links que tratam de assuntos específicos dentro desta
temática. São eles:

Fig. 01- Página de apresentação da Homepage

•

Formação e Evolução: este tópico contém seis recortes históricos que tecem uma

cronologia de fatos marcantes da formação e evolução da cidade de João Pessoa. O breve
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relato contextualiza a cidade e contribui na identificação de seu Centro Histórico e de suas
principais edificações, situando o leitor no tempo e no espaço. Trata-se de um momento de
conhecimento e aprendizado sobre a importância deste patrimônio, principalmente por ele
ser, atualmente, reconhecido pelo IPHAN como patrimônio histórico nacional, após o
tombamento efetivado em dezembro de 2007.
•

Acervo Patrimonial: consiste em um acervo de edifícios e espaços livres urbanos,

apresentados em fichas individuais, contendo informações históricas e fotos destes bens. Para
consultá-lo foram pensados dois critérios de pesquisa: um por ordem alfabética, já existente; e
outro por localização através de mapas. Desta forma é possível fornecer um serviço de busca
mais flexível, adaptado às necessidades de cada usuário, proporcionando mais facilmente o
conhecimento dos imóveis sob proteção das instituições responsáveis, local (IPHAEP) e
nacional (IPHAN).

Fig. 02 – Um dos mapas de localização da ferramenta de busca do link acervo patrimonial.

•

Vivências: Faz uso de simulações para despertar o interesse do internauta (usuário da

internet) pelo patrimônio. Constitui-se de passeios virtuais (possibilitados através da confecção
de maquetes eletrônicas que reconstituem as edificações e cenários urbanos), animações
áudio-visuais (vídeos que contam a história de edifícios, praças e outros símbolos marcantes
da história de João Pessoa) e Histórias em Quadrinhos (elementos enraizados na nossa cultura
que foram aproveitados nesse contexto, com a colaboração voluntária do desenhista Robson
Xavier). Juntos e de forma lúdica, eles possibilitam a familiarização do público com as
edificações e seu entorno, convertendo-os em instrumentos de divulgação da memória
coletiva.
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Figs. 03 e 04 – Vídeos sobre o sobrado conselheiro Henriques. Acima o explicativo histórico e
abaixo a maquete do passeio virtual.

•

Jogos: resume-se a “jogos da memória” – que, no contexto do projeto, foi chamado de

jogos de memórias – e “jogo dos sete erros”, onde são relacionadas comparativamente fotos
antigas e atuais dos bens, trazendo um apelo visual que evidencia a constante
descaracterização de edificações e espaços públicos. O intuito é não limitar-se à simples
memorização, mas instigar de maneira subconsciente o aprendizado, visto que os internautas
podem recorrer ao “Acervo Patrimonial” para identificar melhor os bens tombados e,
conseqüentemente, apreender informações sobre o patrimônio da cidade.

As Palavras

Cruzadas adotadas pelo IPHAN são análogas a este tipo de objetivo.

Fig. 05 – Jogo de Memória disponibilizado na página.

•

Centro histórico – busca ressaltar a importância do tombamento do centro histórico de

João Pessoa, a princípio reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do
Estado da Paraíba – IPHAEP, e mais recentemente, em 2007, pelo IPHAN, Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É um espaço que visa esclarecer conceitos básicos
acerca do tombamento e expor as delimitações da área de proteção.
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•

Memória social – este tópico ainda está nos planos futuros. Será uma espécie de

“acervo popular”; espaço dedicado aos relatos de antigos moradores, abordando os seus
edifícios antigos e a vida social em diversos tempos da história da cidade. Serão base para a
construção deste link algumas entrevistas realizadas com pessoas de diversas faixas etárias,
expostas em conjunto com fotografias e outros registros que ilustrem os termas discorridos
pelos entrevistados.
Está previsto ainda um espaço para a inserção de trabalhos acadêmicos, inicialmente oriundo
da UFPB, convertendo o site em uma importante fonte de pesquisa.
Todo este arsenal de instrumentos virtuais foi disposto a fim de tentar minimizar a defasagem
da população em relação ao conhecimento da própria cidade e sua história, registrada em
edifícios e espaços públicos. Constitui-se, portanto, um elo entre a universidade e a sociedade,
contribuindo para a democratização do conhecimento, cujo produto final pode ser conferido
no sítio www.memoriajoaopessoa.com

Considerações finais
Muito embora se tenha evoluído significativamente quanto à salvaguarda de nosso acervo
patrimonial e à eficiência do o instrumento jurídico do tombamento, torna-se difícil obter o
apoio da sociedade para zelar por estes bens, pois esta – por desconhecimento quanto a
importância que os mesmos têm para manutenção da memória coletiva – não valoriza, e
principalmente, rejeita as medidas de preservação impostas pelo poder público.
Há diversas maneiras de se falar sobre patrimônio e a importância de sua preservação.
Utilizando linguagens diversificadas e atrativas junto à potente ferramenta que é a internet,
espera-se suprir parte dessa defasagem de conhecimento cultural, instigando a sociedade a
fortalecer sua relação de identidade com a cidade por ela construída.
Dada a dimensão de possibilidades que o espaço virtual oferece, há uma imensidão de temas e
formas de apresentação para inserção de novos conteúdos e/ou reformulação dos já
existentes, como forma de conservar a dinamicidade da página, mantendo-a sempre
atualizada a atrativa para quaisquer usuários que a acessem.
A proposta é que este projeto cresça, a fim de que a página se torne uma fonte de pesquisa
referencial para assuntos relacionados ao patrimônio histórico de João Pessoa, colocando em
prática a idéia de educar a comunidade através da democratização da cultura. Ao mesmo
tempo, é cogitada a adoção da idéia por parte de outras cidades e dos órgãos diretamente
interessados, de maneira a (talvez bastante pretensiosa) estabelecer uma rede que possibilite
a divulgação em ampla escala dessas informações.
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A Memória na Tradição Cristã.
Caterine Henriques Mendes

Resumo
Este trabalho tem como objetivo analisar a função da memória na tradição cristã. O papel da
memória é fundamental na formação do Paleocristianismo e o ensino cristão se dá através da
evocação da memória de Jesus, que atualiza no presente de quem as evoca a vida, a pregação
e os ensinamentos do Cristo. Podemos apreender assim, um dever de memória, pois a
memória dos primeiros judeus cristãos do século I é evocada, não para reminiscência de
lembranças passadas e distantes, mas no sentido de uma fusão entre o presente e o passado.
A memória deixa de ser simplesmente uma lembrança que ainda preserva um sentido de
distancia, mas realiza o papel de reatualização da figura e palavras de Jesus.
Palavras-Chave: Memória, Tradição, Paleocristianismo.

Introdução
O principal objetivo desse artigo é elucidar a questão da memória na formação da tradição
cristã. Assim, nossa pergunta para essa problemática seria: “Qual a relação da memória com
essa tradição que podemos chamar num primeiro momento de paleocristã?”
Temos como fonte dessa pesquisa a narrativa dos Evangelhos Sinópticos20, os quais compõem
uma narrativa memorial e vamos adotar como referencial teórico o conceito de memória
coletiva de Maurice Halbwachs. De acordo com o autor (2006), a memória é sempre
constituída por grupos sociais e tudo o que nos lembramos do passado faz parte de
construções sociais que são realizadas no presente. Assim, memória individual é socialmente
construída, isto é, mesmo que um indivíduo esteja sozinho, ele irá recordar através de quadros
coletivos da memória, que foi construída a partir da interação entre indivíduos em diversos
contextos. Assim, não possuímos memórias totalmente individuais, pois jamais estamos só,
por sermos seres sociais. E nossas lembranças ou esquecimentos ocorrem em virtude do grupo
ao qual estamos inseridos no presente. Na medida em que nos afastamos dele as lembranças
tendem a se tornar distantes. Para que a nossa memória se aproprie da memória de outros é
necessário que existam ainda elos, pontos de contato entre ambas as memórias, são
necessárias noções comuns que estejam em nós e também nos outros; em suma, é preciso
20

Os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas são conhecidos como Sinóticos ( do grego synopsis
= visão de conjunto) pois são semelhantes em sua organização, sendo possível e fácil
compará-los entre si, quando dispomos em colunas verticais paralelas, permitindo uma visão
de conjunto.
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que ainda se pertença ao grupo ou que ainda de alguma maneira sejamos influenciados por
ele. O passado então, se reatualiza no presente através dessa memória coletiva, na qual, para
cada memória individual surge uma perspectiva unificadora. De acordo com Ciarcia (2002),
englobando as lembranças de seus membros, essa memória coletiva não se confunde com ele,
pois oferece a cada individuo a possibilidade de apreensão de sua própria cultura. A memória
coletiva, portanto, é a experiência cultural do tempo, a presença do passado no presente,
respondendo a objetivos e necessidades desse momento atual, como afirma Ferreira (2009).

A Memória e o Paleocristianismo
O papel da memória é fundamental na formação do Paleocristianismo. O ensino cristão se dá
através da evocação da memória de Jesus, que atualiza no presente de quem as evoca a vida, a
pregação e os ensinamentos do Cristo. Os discípulos de Jesus foram instruídos por seu mestre
a pregar seus ensinamentos e a guardar, manter e repetir sua memória, como no episódio da
Santa Ceia:

E tomou um pão, deu graças, partiu e deu-o a eles, dizendo: “este é meu corpo
que é dado por vós. Fazei isto em minha memória”. E, depois de comer, fez o
mesmo com a taça, dizendo: “essa taça é a nova aliança em meu sangue, que é
derramado por vós”21.
Podemos observar aqui um dever de memória, onde, então, a memória é o que eu atualizo no
presente, sendo sempre re-interpretada por quem a evoca, e a liturgia da Eucaristia remete
sempre para o cristão o momento original, a Santa Ceia e à vida de Cristo. A narrativa
memorial ancorou o cristianismo na história dos homens. A memória e seu resgate através das
narrativas e dos rituais litúrgicos são considerados um evento redentor, como um traço
essencial e constitutivo do cristianismo.
Não podemos esquecer que Jesus e os seus discípulos viviam dentro das tradições judaicas,
tinha em sua memória a época em que seu povo fora livre, quando juntamente com Moisés
seu povo deixou o Egito, bem como a época posterior em que a monarquia de Davi
proporcionou a seu povo certa estabilidade. Assim, carregavam consigo a história e a crença
de seu povo, bem como os ensinamentos judaicos. E para o povo judeu, como afirma
Yerushalmi, lembrar é fundamental, o verbo zakhar (lembrar) aparece na Bíblia Hebraica, 169
vezes, geralmente tendo como tema Israel ou Deus, uma vez que a memória está a serviço de
21

Lc 22,19; Mt 26, 26-28; Mc 14, 22-25; Esta passagem está presente nos três Evangelhos

sinópticos, mesmo apresentando algumas diferenças entre eles, tendo assim grande
probabilidade de autenticidade. O grifo é meu.
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ambos. O verbo é complementado pelo seu antônimo esquecer, assim como Israel é ordenado
a lembrar, também é intimado a não esquecer (p.25).
A memória flui, acima de tudo, através de dois canais: o ritual e a narrativa. Mesmo quando
preservando totalmente seus laços orgânicos com os ciclos naturais do ano agrícola (a
primavera e os primeiros frutos), as grandes peregrinações, as festas da Páscoa e do
tabernáculo foram transformadas em comemorações do Êxodo do Egito e da estada no
deserto. A poesia oral precedeu, e algumas vezes acompanhou a narrativa dos cronistas. Para
o leitor Hebreu, até atualmente tais reminiscências como o Cântico do Mar (Ex. 15: 1-18),
parece possuído de um singular poder de invocar, através da simples força de seus ritmos e
imagens arcaicas, sugestões distantes, mas estranhamente comovedoras de uma experiência
de acontecimento primitivo22. Ocorrendo muitas vezes uma interação entre ritual e narrativa,
sendo estabelecida a liturgia. E os discípulos de Jesus carregavam consigo esta herança de
memória.
Entretanto, a memória dos primeiros judeus cristãos do século I é evocada, não para
reminiscência de lembranças passadas e distantes, mas no sentido de uma fusão entre o
presente e o passado. A memória deixa de ser simplesmente uma lembrança que ainda
preserva um sentido de distancia, mas realiza o papel de reatualização, no presente da figura e
da vida de Cristo, pelos seus apóstolos e seguidores após a sua morte.
É importante destacar que a pregação de Jesus e de seus discípulos, logo após sua morte, se
deu através da oralidade em algumas comunidades isoladas. Na igreja primitiva, havia os
“evangelistas”23, que narravam as lembranças evangélicas sob a forma que tendia a se fixar
pela repetição. Mas com a morte de muitos discípulos da primeira geração – aqueles que
tinham conhecido pessoalmente a figura de Jesus – essas mesmas comunidades sentiram a
necessidade da elaboração de obras escritas, de caráter permanente. E a importância geral da
escrita dos Evangelhos foi a de preservar para os leitores do final do século I d.C., a memória
da palavra de Jesus. Assim, os Evangelhos constituem um gênero literário, nos quais
apresentam uma narrativa dos feitos e da vida de Jesus, representando a fonte mais próxima
de Jesus e do movimento paleocristão. Foram escritos por pessoas de suas épocas, dentro de
um contexto especifico, se a história bíblica tem em sua essência, uma narrativa dos atos
divinos, seus relatos são repletos de ações humanas, de homens e mulheres de seus tempos,
encontramos assim, uma ancoragem firme nas realidades históricas e na cultura de seu povo.

22

YERUSHALMI, Yosef H; 1992.

23

At 21,08.
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Os evangelhos não são um relato objetivo e histórico da vida de Jesus. É em essência, uma
interpretação teológica do significado da vida de Jesus. Porém essas interpretações foram
feitas por pessoas que tinham profunda convicção no que estavam escrevendo. Os evangelhos
foram escritos no estilo biográfico da época, e dentro dessa espécie de narrativa memorial, é
inútil querer ler várias de suas passagens como uma descrição factual dos acontecimentos da
época.
Os textos bíblicos, escritos por diferentes autores em épocas diversas, eram também produtos
de um longo processo de transmissão de tradições e documentos mais antigos.
Para os cristãos, assim como para os judeus, a lembrança é um elemento de suma
importância, na medida em que pauta o presente pela rememoração dos acontecimentos e
milagres do passado.
De acordo com Maurice Halbwachs (2006), a memória é socialmente construída, completamos
e formamos a nossa memória com a ajuda, ao menos em parte, com a memória dos outros,
mesmo que um sujeito esteja sozinho ele irá recordar através de quadros coletivos da
memória que foi construído através de interações, entre indivíduos em diversos contextos.
Essa memória coletiva tem, conforme Kessel, uma importante função de contribuir para o
sentimento de pertinência a um grupo de passado em comum, que compartilha memórias. Ela
garante o sentimento de identidade do individuo que tem como base uma memória
compartilhada, não só no campo histórico, do real, mas principalmente no campo simbólico.
Assim, interpretamos os Evangelhos não somente nos seu âmbito histórico ou intelectual, mas
também como um amplo sistema simbólico por meio do qual uma comunidade interpreta o
seu presente e o seu passado, codificando os seus valores e organizando os seus padrões
éticos, estéticos e morais, assim entendemos aqui os Evangelhos como um suporte à memória
e a identidade
Os Evangelhos são, portanto, os formadores dessa memória coletiva, dessa memória
compartilhada pelos cristãos. Num primeiro momento ele serve como uma moldura para a
memória que vai ser resgatada em cada época respondendo a necessidades e objetivos de
cada uma delas, e vai oferecer em sua essência a garantia de constante repetição, de
constante reprodução através da evocação dessa narrativa, muitas vezes aliada a ritualização e
a liturgia.
Também é bom ter em mente que os quatro evangelhos não eram os únicos a circular entre os
cristãos nos primeiros séculos. Entre os outros relatos, que ficaram fora do cânone da Igreja,
estão os chamados evangelhos apócrifos. Assim, Marcos, Mateus, Lucas e João não
representam todos os primeiros evangelhos disponíveis, mas é, ao contrário,
um conjunto de textos, fruto de uma escolha planejada que serviu de suporte
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para a formação de uma visão central forte, que mais tarde foi capaz de "tornar
apócrifos, ocultos ou censurados quaisquer outros evangelhos" (CROSSAN,
1995:15) que divergissem dos interesses daqueles que moldavam o caráter e a
identidade do movimento de Jesus. Os evangelhos surgiram de um grupo que
era forçado a repensar a sua identidade em termos universalistas. A importância
dada aos problemas cristãos determinou a seleção do que foi conservado da tradição de
Jesus24.É necessário destacar, aqui, a afirmação de Maurice Halbwachs (2006), de que a
memória é sempre constituída por grupos sociais e tudo o que lembramos do passado faz
parte de construções sociais que são realizadas no presente.

Considerações Finais:
Destacamos então, que o papel da memória é fundamental na formação do Paleocristianismo
e o ensino cristão se dá através da evocação da memória de Jesus, que atualiza no presente de
quem as evoca a vida, a pregação e os ensinamentos do Cristo. Os evangelhos, então, são
formadores dessa memória coletiva cristã, pois constitui em sua narrativa memória uma
moldura para essa memória, possibilitando o seu resgate e sua ritualização em todas as épocas
posteriores. A memória é o elemento essencial na constituição do cristianismo e sua tradição,
é o que possibilita a evocação da figura de Cristo, ou seja, é através do resgate dessa memória
que possibilitou as reatualizações e ritualizações de caráter simbólico e até mesmo social da
tradição cristã. E essa memória foi então formada socialmente, através da memória individual
de cada seguidor, de cada apóstolo, inseridos, porém dentro de marcos socais e que
carregavam consigo a herança da memória e da história de seu povo, das tradições e de
documentos antigos, da cultura de seu povo e de sua época, dentro do que Halbwachs
chamou de memória coletiva.
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Cultura política, memória e patrimônio cultural na organização política Movimento
Revolucionário 8 de Outubro (MR8)
Eladir Fátima Nascimento dos Santos

Resumo
Este trabalho faz parte da pesquisa para tese de Doutorado, em andamento no
PPGMS/UNIRIO, sobre as memórias construídas relativas às atuações organização política
Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR8), nas décadas de 1970 e 1980, período em que
esta interveio, de forma considerável, no movimento antiditatorial. Apresenta algumas
reflexões sobre o conjunto de valores, normas, crenças, leituras do passado, aspirações para o
futuro, todos consubstanciados em palavras de ordem, discursos e argumentos vivenciados
pelos militantes no interior da organização. Chama-nos atenção a forma como esse conjunto
apresenta-se como fator importante de socialização política dos militantes explicando
comportamentos políticos posteriores que apresentam memórias e se tornaram uma parte do
patrimônio cultural adquirido pelos antigos militantes do MR8.
Palavras-Chave: socialização política, memória, patrimônio cultural

A socialização política e a cultura política
Aqui apresentamos a definição de cultura política oferecida pelo historiador cultural francês
Jean-François Sirinelli em Histoire des droites (1992,p. 3): “uma espécie de código e de um
conjunto de referentes, formalizados no seio de um partido ou, mais largamente, difundidos
no seio de uma família ou de uma tradição políticas”.
De posse dessa definição observamos na organização política MR8 a existência de regras,
códigos, gestos, vocabulário, fórmulas repetitivas, palavras de ordem e símbolos partilhados
por seus membros que consideramos componentes da cultura política abraçada pelo partido
revolucionário. Esse conjunto não pode ser confundido com ideologia ou com rituais de
tradição. A ideologia estará contida nas determinações da tática e da estratégia partidária e
também o conjunto do qual falamos não se iguala a um conjunto das crenças ou algo que é
seguido conservadoramente pelos atores políticos. Trata-se de um conjunto resultante, em
grande parte de uma leitura comum do passado, algo que pertence a memória comum do
grupo político que partilha de uma mesma análise de conjuntura naquele presente. Esta
cultura política nos dá a oportunidade de compreendermos a coesão do grupo político. Tratase de um fator de comunhão de seus membros e que os faz tomarem parte coletivamente de
um a mesma visão de mundo e de uma perspectiva idêntica de futuro, em normas, crenças,
valores que constituem um patrimônio. [...} A cultura política constitui um conjunto coerente
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em que todos os elemento estão em estreita relação uns com os outros permitindo definir
uma forma de identidade do indivíduo que dela se reclama (BERSTEIN, 1998. p.350).
A cultura política da qual fazia parte o MR-8 tinha como proposta uma revolução proletária
que levaria à construção de uma sociedade sem classes considerada mais justa. Para isso tinha
como tática a construção de uma Frente Popular formada pelos setores populares unidos à
burguesia nacional e a luta pelas liberdades democráticas. Neste aspecto o MR-8 funcionou
como canal de socialização política tradicional, de caráter considerável, para seus militantes,
especialmente dos participantes do Movimento Estudantil. Este movimento era composto de
jovens secundaristas e universitários que muitas vezes receberam na organização MR8 o a sua
primeira bagagem política.

A memória
Além de atuar como canal de socialização política tradicional uma das funções subjacentes dos
partidos políticos, o MR8 tornou-se objeto de memórias construídas sobre o contexto de
resistência à ditadura militar. A organização política MR-8 apresenta-se como elemento
importante quando observamos as culturas políticas relativas do período da luta antiditatorial.
Neste ponto cabem algumas observações a cerca da memória. A memória é uma
representação coletiva do passado que ocorre no presente. Portanto, as culturas políticas são
também transmitidas pela memória que as difundem e cristalizam. E a sua aquisição e
interiorização seguem motivando os atos políticos.
As relações entre memória, sociedade, cultura e política têm se intensificado ao longo do
tempo, porém, essas relações que se apresentam de forma bastante indiscutíveis para nós,
somente foram abordadas mais recentemente. Até o final do século XIX, a memória era
entendida como um fenômeno estritamente individual e subjetivo ou como uma simples
função mecânica do corpo. O filósofo francês Henri-Lois Bergson, numa primeira tentativa de
retirar a memória do campo das atividades meramente físicas e mensuráveis em laboratório,
relaciona-a ao espírito e identifica-a com a consciência humana. Foi, no entanto, o sociólogo
francês Maurice Halbwachs, seguidor de Emile Durkheim, autor de Les cadres sociaux de la
memóire de 1925 que, inegavelmente, que mais contribuiu para a compreensão do significado
da memória coletiva. Antes das formulações de Halbwachs, a memória era apresentada como
mais um atributo da condição humana que possibilitava o vínculo com o passado. O teórico
enfatizou que tudo que nos lembramos do passado faz parte de construções sociais que são
realizadas no presente. Sua teoria sobre a memória está articulada a uma abordagem
epistemológica que fazia do estudo da estrutura material dos grupos o seu ponto de partida.
Procurou lidar com a memória como fato social. Todas as lembranças que temos, para
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Halbwachs, fazem parte de um contexto social e o indivíduo quando relembra, isto acontece
porque teve algum envolvimento com os fatos vivenciados em grupo.
Para Halbwachs não existe uma memória estritamente individual na sua origem, posto que o
homem está inserido nos grupos sociais, sempre se relacionando com outros indivíduos, ainda
que possa não ter consciência desse fato. Até as lembranças mais pessoais, mais íntimas onde
apenas a pessoa que se lembra esteve presente, têm influência do grupo. Mostrou, dessa
forma, a importância das estruturas coletivas e dos processos interativos nas formas
individuais de lembrar.
As lembranças são sempre relacionadas a quadros sociais a partir de referências de um
determinado ambiente coletivo. A grande contribuição teórica de Halbwachs em defesa da
memória como fenômeno coletivo, mesmo com os limites de sua análise que se restringia ao
funcionamento da memória, torna-se cada vez mais importante no mundo contemporâneo. A
defesa da memória ou de memórias coletivas torna-se fator de fundamental importância nos
conflitos sociais e políticos de nossos dias porque grupos sociais e movimentos sociais diversos
têm procurado se apropriar de memórias coletivas apresentando-as como construção coletiva
resultante da luta que empreenderam no espaço social. Neste sentido, são atuais as
constatações de Halbwachs (1990,p.79):

[...] Cada grupo, aliás, se divide e se restringe, no tempo e no espaço. É no
interior dessas sociedades que se desenvolvem tantas memórias coletivas
originais que mantêm por algum tempo a lembrança de acontecimentos.”
A memória, por ser um objeto que está em permanente construção, se alimenta e se produz
constantemente, possibilitando o surgimento de muitas memórias locais, regionais ou
nacionais, produzidas nos diversos espaços da vida coletiva. Essas memórias passam a ser
então disputadas em conflitos sociais e delas se apropriam instituições, organizações, grupos
sociais e movimentos sociais.
Nas disputas que ocorrem, a memória selecionada ou desejável por um grupo ou um
movimento social, sempre se consolida a partir do silenciamento das outras memórias. Para
que não se prejudique a versão que se quer perpetuar, outras lembranças são esquecidas,
escondem-se conflitos, segredos são guardados. Trata-se de uma construção que ocorre numa
relação dialética de luta dos contrários, de ações e reações, de lembranças e esquecimentos. A
memória que emerge é resultado de operações seletivas.
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Cultura política, um patrimônio indiviso
A cultura política permite que se identifique as raízes e as filiações dos indivíduos através de
seu discurso, seus argumentos, seus gestos. Além disso, a cultura política possibilita a melhor
compreensão dos grupos organizados à volta de determinados valores e representações
A cultura política adquirida pelo indivíduo durante a sua formação intelectual assume o caráter
de certezas e dão a este a sensação de convicção na leitura do real. O hábito e a memória da
utilização de aspectos da cultura política tornam o fenômeno profundamente interiorizado e
impermeável à crítica racional. Isto, no entanto não quer dizer que a cultura política seja
formada a partir do irracional ou emocional. Pelo contrário ela pressupõe um raciocínio para
pô-la em prática, ela resulta de uma análise objetiva de determinada conjuntura política. No
entanto há de se observar que a interiorização das razões de um comportamento, por vezes,
acaba criando automatismos que são apenas “atalhos da diligência racional anteriormente
realizada” (BERSTEIN.1998, p.361).
O pesquisador do campo da memória tem através da observação da cultura política um ponto
privilegiado de análise de organizações e partidos políticos. Essa observação também abre a
possibilidade de melhor compreendermos as motivações políticas que levam os homens a
adotarem este ou aquele comportamento político, a participarem politicamente de
movimentos sociais e a manterem compromissos políticos. “A hipótese das investigações
sobre a cultura política é que esta, uma vez adquirida pelo homem adulto, constituiria o núcleo
duro que informa sobre as suas escolhas em função do mundo que traduz” (BERSTEIN.1998,
p.359). Na cultura política estão aspectos que resultam de construções coletivas, de uma visão
comum do mundo numa leitura partilhada do passado da qual constam normas, crenças,
valores que constituem um patrimônio indiviso que fornece aos pertencentes ao grupo político
a possibilidade de exprimir esse patrimônio com vocabulário, símbolos, gestos que os
caracterizam.
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Garimpando memórias da prática equestre do hipismo em Porto Alegre na Revista do Globo
(1929-1967)
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Resumo
O hipismo está entre os assuntos veiculados pela Revista do Globo, editada pela Livraria
Editora Globo de Porto Alegre, entre 1929 e 1967. O objetivo deste estudo é identificar que
memórias da prática equestre do hipismo em Porto Alegre foram produzidas pela Revista do
Globo no período de sua publicação. Para tanto, foi realizada uma análise documental das
reportagens veiculadas pela revista acerca de tal prática esportiva na cidade. As reportagens
remetem a representações desta prática esportiva equestre associada não somente ao
contexto militar, mas também ao cotidiano de sociedades e clubes civis da capital do Estado
do Rio Grande do Sul. O hipismo também é apresentado como um esporte praticado por
homens, mulheres e crianças. Tais memórias construídas podem resultar da origem histórica e
etno-cultural do hipismo.
Palavras-Chave: História, Esporte, Hipismo.

Introdução
O presente estudo trata das memórias construídas pela Revista do Globo acerca da prática
equestre do hipismo em Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, ao longo das
reportagens veiculadas sobre esse esporte. A Revista do Globo, a qual, neste estudo, também
passará a ser identificada pela sigla RG, foi um quinzenário que tratava da cultura e da vida
social do Estado, perdurando ao longo de quase quatro décadas (1929-1967). Tal Revista
acabou tornando-se uma das maiores publicações no país, abordando os mais diversos
assuntos: fatos políticos e sociais, literatura, moda, artes, culinária, humor e esportes (MAZO;
TRINDADE, 2007).
Já na sua primeira edição, em janeiro de 1929, a publicou reportagens sobre as práticas
esportivas. Apresentando reportagens ilustradas por interessantes imagens de atletas,
dirigentes esportivos, clubes, competições, informações sobre o mundo esportivo local,
nacional e, inclusive, internacional, a seção dedicada aos esportes foi, paulatinamente,
adquirindo destaque.
Dentre as práticas esportivas que tiveram reportagens veiculadas a seu respeito na referida
revista, encontram-se as práticas equestres, como o hipismo. Caracterizado como um esporte
olímpico, o hipismo é praticado pelo conjunto constituído pelo atleta – cavaleiro, se pertencer
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ao sexo masculino, ou amazona, se pertencer ao sexo feminino – e pelo cavalo (DUARTE,
2000). Dessa forma, além de revelar a suntuosa parceria entre o cavalo e o homem, que existe
desde tempos ancestrais, esta prática apresenta uma beleza peculiar (VIEIRA; FREITAS, 2007).
Dentre as práticas esportivas equestres reconhecidas pela Confederação Brasileira de Hipismo
(CBH) e pela Federação Equestre Internacional (FEI), estão: rédeas, volteio, enduro, pólo –
somente para a CBH -, driving – somente para a FEI -, saltos, adestramento, concurso completo
de equitação (CCE) e especial (paraolímpica). Apenas as quatro últimas práticas citadas são
consideradas olímpicas ou pan-americanas, de acordo com Vieira e Freitas (2007).
O “salto” consiste em uma prova realizada em pista de areia ou grama, onde o
cavaleiro/amazona deve transpor de dez a quinze obstáculos, montando em seu cavalo, com o
intuito de finalizar a passagem sem cometer faltas – isto é, sem derrubar nenhum obstáculo -,
no menor tempo possível. Esta, por sua vez, constitui a prática mais divulgada do hipismo
(VIEIRA; FREITAS, 2007). E, em função disso, neste estudo, será dedicada uma análise mais
demorada sobre a memória da prática do salto no cenário da capital do Estado através das
páginas da RG.
Considerando a importância do cavalo na vida do Estado do Rio Grande do Sul – como recurso
de guerra e lazer; meio de transporte – não se estranha que, desde o século XVIII, as atividades
de lazer e diversão, bem como as práticas esportivas envolvendo este animal, atraíssem
grande parte da população gaúcha. Em meados do século XIX, a prática do turfe – corridas de
velocidade de cavalos -, por exemplo, já ocupava um espaço de destaque no cenário esportivo
de Porto Alegre, com a existência simultânea de quatro hipódromos, cada um organizado por
diferentes associações turfísticas (ROZANO; FONSECA, 2005).
Considerando que, no período atual, a capital gaúcha sedia anualmente dois dos principais
eventos do calendário nacional do hipismo, o Festival Hípico Noturno da Brigada Militar – o
mais antigo evento hípico noturno do país - e o The Best Jump – um dos mais importantes da
América Latina, válido como classificatória para a Copa do Mundo de Hipismo -, faz-se
importante identificar memórias que possam aproximar-nos dos primórdios desse contexto e
suas características particulares que possibilitaram a Porto Alegre tornar-se uma cidade de
tamanha importância para a prática do esporte hípico.
Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é identificar que memórias da prática equestre do
hipismo em Porto Alegre foram produzidas pela Revista do Globo no período de sua
publicação (1929/1967). Em razão de esta revista ser um dos meios de comunicação de massa
que documentou a cultura esportiva do Rio Grande do Sul, torna-se relevante este estudo,
assim como a possibilidade de resgatar a memória da prática equestre do hipismo sul-riograndense como prática esportiva de destaque, no período das décadas de 1930 a 1960. Nesse
119
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição

sentido, procurou-se contribuir para a concepção de um mapa histórico cultural das práticas
esportivas no Estado, uma vez que a presente pesquisa está inserida em um dos eixos do
projeto mais amplo, denominado Memória dos Esportes e da Educação Física no Rio Grande do
Sul: estudos históricos do Núcleo de Estudos em História e Memória do Esporte e da Educação
Física (NEHME), vinculado ao Centro de Estudos Olímpicos (CEO) da Escola de Educação Física
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Por meio de um vasto número de imagens e informações acerca do hipismo – seus atletas,
cavalos e competições – ao longo de 24 reportagens referentes ao hipismo - foram construídas
memórias sobre esta prática equestre esportiva, acerca de seu contexto e características,
demonstrando, também, a participação militar, civil, masculina e feminina nesta prática.
Inscrevendo este nas dimensões de um estudo histórico-memorialístico, faz-se necessário
considerar os vínculos entre a história e a memória. A memória, constituindo-se em uma
reconstrução social do passado, permite aos grupos sociais determinarem o que é memorável
e, ao contrário, o que deveria ser esquecido (BURKE, 2000). Nesse sentido, a fim de acessar ao
passado, os estudos históricos estão expostos a representações coletivas de uma cultura.
Sendo assim, procurou-se contemplar o objetivo proposto por meio de uma análise
documental das reportagens e imagens publicadas pela Revista do Globo (1929-1967) que
tratassem da prática esportiva equestre do hipismo. Segundo Bardin (1977, p.9), a análise
documental consiste em “representar o conteúdo de um documento de uma forma diferente
da original a fim de, num estágio ulterior, facilitar sua consulta e diferenciação”.
Cabe ressaltar que a utilização de reportagens da Revista como fonte de pesquisa exige alguns
cuidados metodológicos (DALMÁZ, 2002). Ao fazer uso da imprensa, é necessário elaborar
uma leitura distinta daquela realizada pelo leitor ao qual o periódico se destina (ELMIR, 1995).
Se o objetivo deste é desenvolver uma leitura extensiva, priorizando a quantidade de
informações, o pesquisador deve ler de forma intensa, ou seja, privilegiando a qualidade da
análise.
A seguir será apresentado um breve Panorama dos esportes equestres em Porto Alegre, e na
sequencia abordaremos A prática do hipismo em Porto Alegre retratando a memória
produzida pelas reportagens da RG acerca do cotidiano hípico na cidade.

Panorama dos esportes equestres em Porto Alegre
Em 1930, Porto Alegre apresentava-se em plena modificação do seu colorido e seu traçado. O
perfil dos bairros centrais da cidade foi mudando por meio da energia e dos bondes elétricos,
dos serviços de água e esgoto, dos cafés e cabarés que surgiam. A população da capital cresceu
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rapidamente, inclusive com a chegada de muitos imigrantes. A cultura europeia e norteamericana passou a influenciar os porto-alegrenses, favorecendo uma modificação na cultura
local (JÁ EDITORES, 1997).
Nos domingos porto-alegrenses, uma das principais atrações esportivas e de lazer consistia nas
corridas de cavalos, um dos principais costumes europeus. A prática do turfe atraía multidões
ao hipódromo da Associação Protetora do Turfe – associação fundada em 1907 para promover
o turfe como um esporte -, além de contar frequentemente com a presença de autoridades,
como o governador do Estado – presidente do Estado, naquela época – Getúlio Vargas e sua
esposa, a miss Rio Grande do Sul, etc. (NAS CORRIDAS..., 1929).
Outro espaço de diversão e lazer, nesse momento, eram as hípicas, onde se realizavam
inúmeros eventos de hipismo contando com a presença de importantes e destacados
membros da sociedade da época, ladeados por autoridades. Destacam-se a seção Hípica do
Country Club, a Sociedade Hípica Rio-Grandense, Sociedade Hípica Porto-Alegrense, etc. Esses
eventos contavam também com a presença de militares do Exército e da Brigada Militar, além
da significativa presença feminina nas disputas a cavalo (FESTA..., 1932).
O modo de vida norte-americano já exercia seu fascínio sobre os brasileiros por meio do
cinema. Foi na década de 1940 que a influência dos Estados Unidos se acentuou. E, a partir dos
anos 1950, rumou para a identificação cultural. Os anos 1940 e 1950 marcaram o auge dos
bailes do Clube do Comércio, das festas de caridade na Sociedade Leopoldina - Juvenil, no
Country Club, no Jockey Club e nos clubes de vela da zona sul da cidade. Nesses salões, além de
apresentar suas debutantes, a sociedade promovia bailes de carnaval.

A prática do hipismo em Porto Alegre
Já no primeiro ano de sua publicação, em 1929, a RG veiculava reportagens acerca da prática
do hipismo em Porto Alegre. Muitas competições ocorridas no meio militar e civil foram
tratadas em suas páginas. Uma das primeiras provas a ser apresentada pela revista aconteceu
na antiga região da Chácara das Bananeiras, como ilustra a figura 1 – onde hoje se encontram
os contingentes da Brigada Militar (Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul). Essa prova
contou com a participação exclusiva de militares, muitos dos quais, provavelmente,
pertenciam à corporação da Brigada Militar, uma vez que desde 1916 que esta polícia conta
com um quartel neste local – o Quartel das Bananeiras. A prática do hipismo em Porto Alegre,
inclusive, possivelmente, imprimia seus primeiros passos oficiais nesta região, onde se situa
atualmente o bairro Coronel Aparício Borges (HISTÓRIA..., 2009).
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Fig. 01 – Instantâneo da prova de equitação efetuada na Chácara das Bananeiras. Fonte: NA CHÁCARA
das Bananeiras, n. 14, p. 33, 1929. In: MAZO, Janice. O Esporte e a Educação Física na Revista do Globo:
Catálogo 1929-1967. Porto Alegre: FEFID/PUCRS; ESEF/UFRGS, 2004, CD-ROM.

Outro local onde ocorriam torneios era o Campo da Redenção, onde tantas iniciativas tiveram
já lugar e onde surgiram muitas agremiações esportivas (ROZANO; FONSECA, 2005). Estes
torneios foram promovidos, muitas vezes, pela extinta Sociedade Hípica Rio-Grandense
(SHRG), fundada em 1925. A tribuna oficial desses eventos contava com as presenças ilustres
do presidente do Estado – atual governador do Estado – e generais. Completavam a lotação da
tribuna, homens e mulheres muito bem vestidos, com ternos e vestidos com chapéus,
respectivamente, como ilustra a figura 2.

Fig. 02 – A tribuna oficial da Sociedade Hípica Rio-Grandense. Fonte: CINCO aspectos do último torneio,
n. 15, p. 30, 1929. In: MAZO, Janice. O Esporte e a Educação Física na Revista do Globo: Catálogo 19291967. Porto Alegre: FEFID/PUCRS; ESEF/UFRGS, 2004, CD-ROM.

A SHRG efetuava torneios em homenagem à cidade também, contando estes com a presença,
inclusive, do presidente Getúlio Vargas – a quem a RG ofereceu, de acordo com Dalmáz (2002,
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p.13), apoio incondicional a suas diretrizes políticas. Considerando-se que Getúlio Vargas, líder
de uma nova geração de políticos e que comandava o Brasil desde a Revolução de 1930,
definiu, dentre seus importantes objetivos, a modernização e a nacionalização da população
brasileira, pode-se ter um ponto de partida para uma possível compreensão de numerosos e
intensos elogios aos atletas brasileiros, de um modo geral, e aos cavaleiros e amazonas
nacionais, de modo particular, nas manchetes e textos da Revista. Altas autoridades civis e
militares também são relatadas estarem presentes.
Outra atividade equestre promovida pela SHRG era a caçada à raposa, um esporte já tão bem
relatado em suas origens por Elias (1992), associado às elites inglesas, e que constituiu,
provavelmente, uma das possíveis origens da prática do “salto” atual. Realizadas, muitas
vezes, na região da várzea do Cristal, em Porto Alegre, estas caças envolviam grupos que
partiam pela manhã, “composto de militares e civis” (SOCIEDADE..., 1931, n.66, p.21).
A presença militar no contexto da prática mostrou-se realmente significativa em Porto Alegre.
Outro importante torneio veiculado pela RG foi a Semana do Cavalo de Guerra, contando com
a presença do prefeito de Porto Alegre no período, Alberto Bins, e de comandantes militares
em sua inauguração (A SEMANA..., 1932, n.78, p.33).
Todavia, os civis também se organizavam de maneira a promover o esporte e incluir
competições em seus calendários. As chamadas Festas Hípicas, realizadas geralmente aos
domingos, no Campo da Redenção, pela SHRG, eram torneios onde se observavam mulheres,
além de militares e civis competindo juntos (FESTA..., 1932, n.90, p.11). Já as denominadas
Tardes Hípicas pela RG também apresentavam a mesma configuração de torneios, sendo
realizadas, dentre outros locais, no Porto Alegre Country Club.
A Brigada Militar seguia efetuando concursos também, como, por exemplo, em comemoração
ao aniversário de algum regimento da corporação. Da mesma forma, o exército também
investia nas competições, como no Campeonato Nacional de Cavalo D´Armas, realizado, em
1935, no terreno da Protetora do Turf, hipódromo localizado no bairro Moinhos de Vento,
único na cidade no período (CAMPEONATO..., 1935, n.172, p.40).
Já quatro anos mais tarde, em 1939, era fundada a Sociedade Hípica Porto-Alegrense (SHPA) –
ainda hoje vigente -, com muitos de seus sócios migrando do Country Club (OSWALDO...,
2009). Eram grupos de amigos que organizaram a nova sociedade participando de todo o
processo de criação. A SHPA proporcionou espetáculos em seus torneios realizados
congregando também civis e militares.
Também relevante, é o fato de que as matérias acerca do hipismo na RG trazem sobrenomes
de distintas etnias europeias, dentre os quais se destacam a portuguesa e a alemã. Os teutobrasileiros, fundadores de associações esportivas que abarcavam inúmeras práticas, como a
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ginástica, o remo, o tiro, etc. (MAZO, 2003), sendo, portanto, incentivadores de uma
participação mais ativa nos esportes, podem ter influenciado as mulheres e as crianças de
forma mais proeminente a arriscar os primeiros saltos a cavalo em Porto Alegre. Da SHPA, é
que provinha também a então grande promessa do esporte apresentada pela RG, em 1965: a
jovem amazona Bety Belmonte.
Já em 1966, a revista traz uma reportagem tratando o hipismo como um dos esportes
característicos a serem praticados em um domingo na cidade. Na Sociedade Hípica PortoAlegrense, como mostra a figura 3, o elegante esporte dos cavaleiros já era praticado por
dezenas de pessoas (CARNEIRO, 1966).

Fig. 03 – O hipismo é um dos esportes exclusivos na Sociedade Hípica Porto-Alegrense. Fonte:
CARNEIRO, Flávio. É domingo em Porto Alegre. n. 937, p. 10, 1966. In: MAZO, Janice. O Esporte e a
Educação Física na Revista do Globo: Catálogo 1929-1967. Porto Alegre: FEFID/PUCRS; ESEF/UFRGS,
2004, CD-ROM.

Considerações Finais
Tendo em vista o objetivo da pesquisa, que foi o de identificar que memórias da prática
equestre do hipismo em Porto Alegre foram produzidas pela Revista do Globo no período de
sua publicação (1929/1967), por meio da análise documental das reportagens publicadas pela
Revista, apresentamos algumas considerações.
Porto Alegre, no período de 1930 a 1970, apresentava-se em plena modificação do seu
colorido e de seu traçado. A população da capital cresceu rapidamente, inclusive com a
chegada de muitos imigrantes. Os porto-alegrenses eram influenciados pela cultura europeia
e, posteriormente, também norte-americana, favorecendo uma modificação na cultura local.
As reportagens sugerem memórias que remetem a uma prática esportiva equestre associada
não somente ao contexto militar, mas também ao cotidiano de sociedades e clubes civis e de
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elite da capital do Estado do Rio Grande do Sul. Tal fato pode denotar uma ampla propagação
da prática desde suas origens na cidade, compreendendo, inclusive, homens, mulheres e
crianças. E esse desenvolvimento da prática, por meio de rupturas e continuidades, esboça
uma lógica semelhante à apresentada pelo hipismo, desde suas origens, ao nível mundial, ou
seja: raízes vinculadas aos contextos militar e aristocrático inglês em meio às caçadas à raposa.
Tais memórias de enaltecimento, muitas vezes, construídas pela Revista podem resultar de
dois fatores: da exaltação das atitudes e diretrizes políticas do governo da situação pela RG e
da origem histórica e etno-cultural do hipismo, associada a mais de uma etnia de origem
europeia – alemã e portuguesa -, em Porto Alegre, propondo novas perspectivas ao contexto
hípico da cidade.
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Cultura popular, memória e tradição oral: Encruzilhadas de sentidos e práticas sociais
Luiz Eduardo Pinheiro Sarmento

Resumo
Este trabalho objetiva refletir sobre o lugar da memória na constituição, transmissão,
reprodução e difusão das chamadas manifestações da cultura popular, procurando apreender
dinâmicas dos grupos e dos sujeitos em seus afazeres, valores, normas e comportamentos.
Para isso, discute-se como o processo criador de expressões artísticas, saberes, ofícios e
celebrações, fundamenta-se na memória, entrelaçando experiências diversas no tempo e
espaço, transformando a tradição em fonte de reposição de sentido, imprimindo vida e
historicidade às práticas sociais. Partindo dessa compreensão, evidenciam-se as relações entre
memória e oralidade, entendendo-se que é pela tradição oral que os grupos e brincantes
populares imprimem seus signos culturais e também toda a complexa constituição simbólica
fundadora de sua alteridade, cultura, lingüística, diversidade e, por conseguinte, de sua
história. Assim, além de fortalecer relações entre pessoas e comunidades a tradição oral cria
uma rede de transmissão de tipos distintos de conhecimento e de modo de vida.
Palavras-Chave: Cultura popular, memória, tradição oral.

Introdução
Seja na pintura, no cinema, na literatura ou nas manifestações populares é a memória o
alicerce de construções e desconstruções de discursos, narrativas e práticas, possibilitando que
a voz do Eu e do Outro apareça e se renove em registros diversos. Mais que uma simples
recuperação e retenção de experiências anacrônicas e mais que um pálido reflexo de
acontecimentos descontextualizados, a memória serve para produzirmos inteligibilidades
sobre o passado que servem de bases práticas de atuações do presente e futuro.
Fazer memória supõe tomar parte em um processo ativo, em que há um esforço no sentido de
produzir significado, numa atividade contínua de produção, reprodução e alteração da
realidade (SIXTO, 2002), fundamentando e articulando nossas relações e compreensão do
mundo. Portanto, ela constitui a expressão do trabalho, individual e coletivo, que pode levar a
um sujeito construir sua história com liberdade, autonomia e criatividade, ante as múltiplas
determinações de que é produto. Ser sujeito equivale a aprender a distinguir o lugar que
corresponde, por um lado, a tomada de consciência do peso das múltiplas determinações em
que está submetido seu destino e, por outro, ao desejo de ser seu próprio criador, de atuar
sobre o seu por vir, de transformar o contexto em que se vive, de contribuir para a produção
de sociedade. Dessa forma, a memória serve como marco para que o indivíduo encontre-se
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consigo mesmo, para construir sua identidade, selecionando elementos do passado,
elaborando um relato de si mesmo, de sua existência, mesclando livremente fatos objetivos, as
construções subjetivas e as fantasias imaginadas (GAULEJAC, 2002, p.35).
Entretanto, o percurso da noção de memória nos mostra indubitavelmente que o seu conceito
jamais se nutriu da continuidade, mas, ao contrário, de cortes e da problematização da ordem
do tempo, com todos os jogos de ausência e presença, do visível e do invisível, que marcaram
e guiaram as incessantes e sempre mutantes formas de produzir semióforos. Inscrito na longa
duração da história ocidental, a noção conheceu diversas acepções, sempre correlatas com
tempos fortes de questionamentos da ordem do tempo, especialmente após as catástrofes do
século XX, as numerosas rupturas e as fortes acelerações tão perceptíveis na experiência do
tempo vivido. A rigor, a memória tem sido apropriada como objeto de estudo não só para dar
conta do funcionamento de organismos vivos e de máquinas, mas também da sociedade, da
história, da cultura, da arte, da política e da literatura, empreendidas, dessa maneira, pelas
diversas ciências, a exemplo da psicologia, biologia, filosofia, história e ciências sociais.
Mas, como explicar a memória? Qual a importância dela em nossas vidas? Que papel ela
assume na configuração das manifestações artísticas? Poderíamos dar a ela uma dimensão
intermediária entre natureza e espírito, corpo e mente, indivíduo e sociedade? Qual o sentido
do esquecimento em nossas vidas? Por que temos consciência de que esquecemos? Quais são,
portanto, os elementos constitutivos da memória, individual ou coletiva? Estas são perguntas
atuais que, no entanto, têm sido formuladas ao longo da história.
Para Santo Agostinho (1961), somos conscientes de nossos esquecimentos porque a totalidade
da vida é Deus e o divino está em nós. Muitos séculos depois, o filósofo Henri Bergson (1985),
procurando responder a esta mesma questão, afirmou que o tempo real, durée, existe em
nossas memórias e nelas pode ser compreendido. Bergson contribuiu, ainda, para a descrição
do que ele chamou de dois tipos de rememoração, a memória-hábito, que se faz presente em
ações e atividades do dia-a-dia, isto é, em hábitos da vida cotidiana, e a memória que recupera
imagens à semelhança do passado e a memória-pura (armazenada no espírito). O primeiro
tipo de memória refere-se à habilidade de reproduzir algo que foi aprendido ao longo da vida.
Já o segundo tipo de memória se refere à recordação de um evento do passado, que é
colocado no tempo-espaço e não pode se repetir.
Halbwachs (1925 e 2006) optou pelo estudo de “quadros sociais” para explicar a memória,
procurando uma alternativa não só à abordagem filosófica de Bergson como também à de
diversos pensadores de sua época, como James Joyce, Marcel Proust, William James e
Sigmund Freud, que estavam todos, à sua maneira, voltados para a memória como meio do
conhecimento. Para o autor, os processos mentais de rememoração são seletivos e
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dependentes de interações e sentidos coletivamente construídos. No contexto dos sistemas
sociais, a memória atravessa circuitos complexos que se articulam a legitimações. Embora seja
bastante utilizado por aqueles que procuram um amparo teórico para a investigação de
processos interativos responsáveis pela construção de identidades coletivas, Halbwachs
priorizou em seu trabalho a análise de “quadros sociais da memória” ou representações
coletivas, ainda que o processo de construção de memórias coletivas por grupos sociais fosse
considerado.
Num sentido complementar, observa-se a ocorrência de memórias no pensamento do tipo
"representações sociais", através da ancoragem de experiências novas em conhecimentos
preexistentes, o que já levou Moscovici (1976) a declarar que no conhecimento social o
passado freqüentemente prevalece sobre o presente e a memória sobre a dedução. Além
disso, a abordagem estrutural das representações sociais (ABRIC, 1994) propõe que a história
do grupo e sua memória coletiva desempenham papel importante na constituição do sistema
central de uma representação.
O autor Michael Pollack (1992), ao caracterizar a relação entre memória e identidade, define
que a memória é um fenômeno construído (consciente ou inconsciente), como resultado do
trabalho de organização (individual ou socialmente). Sendo um elemento constituinte do
sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, é um fator extremamente
importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em
sua reconstrução de si.
Dessa maneira, o sentido de continuidade e permanência presente em um indivíduo ou grupo
social ao longo do tempo passou a depender tanto do que é lembrado, quanto o que é
lembrado depende da identidade de quem lembra. Da mesma forma que a identidade, a
memória também deixou de ser pensada como um atributo estritamente individual, passando
a ser considerada como parte de um processo social em que aspectos da psique se encontram
interligados a determinantes sociais. A memória deixou, portanto, de ser considerada como
fenômeno individual, passando a elemento constitutivo do processo de construção de
identidades coletivas.
Nesse sentido, memória e identidade se reforçam mutuamente. Não há busca de identidade
sem memória e, o inverso, a busca de identidade sempre vem acompanhada por um
sentimento de identidade, ao menos individual (CANDAU, 1998, p. 9). A pergunta quem sou,
nos faz retornar à nossas origens e interrogarmos sobre nosso passado. A função da memória
coletiva, dessa maneira, consiste em construir uma representação coerente do passado,
decidindo um marco geral de integração dos acontecimentos passados capaz de dar
fundamento a um significado compartilhado (GAULEJAC, 2002, p.33). Ela garante o sentimento
130
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição

de identidade do indivíduo calcado numa memória compartilhada não só no campo histórico,
do real, mas, sobretudo no campo simbólico. Assim, a memória se modifica e se rearticula
conforme posição que ocupamos e as relações que estabelecemos nos diferentes grupos de
que participamos. Também está submetida a questões inconscientes, como o afeto, a censura,
entre outros.
O fato é que a investigação sobre a memória humana evoluiu extraordinariamente nos últimos
anos. Isso gerou um grande número de descobertas relativas às funções mnemônicas do ser
humano. Nesse contexto, Jay Winte (2006), em balanço sobre aquilo que considera ser o boom
da memória, reflete que o tema da memória, definido de várias maneiras, tornou-se “(...) o
conceito central organizador dos estudos em história, uma posição antes ocupada por noções
de classe, raça e gênero”.
De uma maneira geral, assim como qualquer outro campo de conhecimento, o estudo da
memória e as noções que sobre esta se tem elaborado, surgem em um contexto histórico e
social determinado e vêm evoluindo mediante os saberes vigentes, a problemática
socialmente admitida, as práticas instituídas, etc., assim como também das inspirações
propiciadas pelas “metáforas” (SIXTO, 2002), manejadas em uma determinada época ou
momento histórico.
De certo, memórias e identidades construídas são sempre incompletas porque correspondem
a uma multiplicidade de experiências vividas por indivíduos e grupos sociais que não se
encontram parados no tempo, mas em contínua transformação. Além disso, como nos diz
Myrian Sepúlveda dos Santos (1998) “há tensões e disputas que resultam em lembranças e
esquecimentos diferenciados de acontecimentos vivenciados”.

Cultura popular, memória e oralidade: entre diálogos e reflexões.
Para as chamadas “culturas populares”, a memória é espaço, lugar e a própria matéria
constitutiva do processo criador de expressões artísticas, saberes, ofícios e celebrações,
permitindo entrelaçar experiências diversas no tempo e espaço, transformando a tradição em
fonte de reposição de sentido, imprimindo vida e historicidade às práticas sociais. Uma
“memória viva” que se baseia na memória genealógica, simbólica e subjetiva; que se nutre das
relações que um indivíduo mantém com seu entorno e com a história de sua família; de seus
grupos de pertencimento, de sua geração, de sua classe e de seu povo. É dela que o indivíduo
extrai significados para elaborar um relato sobre si mesmo, de sua existência, mesclando
livremente fatos objetivos, construções subjetivas e fantasias imaginadas. Por esse ângulo,
temos uma memória que pertence ao atuar; que se interroga sobre si mesma, sobre sua
própria construção, sobre suas fontes.
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Partindo dessa compreensão, percebemos, logo, a necessidade de evidenciar as relações entre
memória e oralidade. É pela tradição oral que os grupos e brincantes populares, a exemplo dos
Maracatus, Caboclinhos, Escolas de Samba, Bois, Clubes, Troças e Blocos de Frevo, entre
outros, imprimem seus signos culturais e também toda a complexa constituição simbólica
fundadora de sua alteridade, cultura, lingüística, diversidade e, por conseguinte, de sua
história. A tradição oral, além de fortalecer relações entre pessoas e comunidades cria uma
rede de transmissão de tipos distintos de conhecimento e de modo de vida. Essa relação de
aprendizagem informal é importante na estruturação e consolidação da cultura do grupo que,
envolvidos na partilha de valores que lhes foram e são significativos e semelhantes não devem
deixar de ser repassados e principalmente preservados. Assim, o ato de contar, nestes grupos,
mais do que presentificar a tradição oral, significa transmitir, de geração a geração, todas as
experiências que a ancestralidade adquiriu, em seu caminhar pelo mundo material e
imaterial/sobrenatural. Recuperar, pois, essa oralidade estimula os laços de solidariedade e
integração social que sustentaram e sustentam essa memória coletiva.
A memória permite, assim, de uma forma muito mais orgânica, apreender as dinâmicas dos
grupos e dos sujeitos em seus afazeres, valores, normas, comportamentos, etc. É por meio
dela que a identidade vai se construindo e reconfigurando ao longo do processo histórico; é
nela que os sujeitos vão se conhecendo, nos sucessivos encontros e desencontros das
diferentes histórias de vidas, tecidas por diversas vozes e modos de vida. Nesse contexto,
todos acabam por viver juntos uma mesma história.
Dessa maneira, ao direcionarmos nossos olhares, por exemplo, para as sedes das agremiações
carnavalescas, logo perceberemos que para além dos aspectos físicos e arquitetônicos, elas
nos mostram as práticas sociais passadas e presentes, costumes, usos, acontecimentos
históricos e outros aspectos das tradições culturais. Nelas os indivíduos elaboram e vivenciam
realidades que representam valores, transmitidos por meio da oralidade. Para Menezes (2006)
“é o lugar onde as pessoas comungam símbolos, valores e experiências, conhecem e
reconhecem pessoas, utilizam vocabulário, datas e eventos particulares, recriam uma
identidade peculiar com relações embasadas na cooperação, amizade e lealdade”. Um
movimento de conexão, que extrai das diferentes experiências sentimentos comuns e permite
o encontro surpreendente do que Halbwachs (2006) chama de “comunidades de afetos”.
Um espaço que agrega, reúne, coletiviza e expõe as possibilidades de trocas fundamentadas
nas diversas memórias e histórias de vidas; também um local de trabalho comprometido com
a concretização de sonhos. Favorecem, portanto, a um tipo de interação social em que
subsistem laços de solidariedade, partilha cultural e formas de sociabilidade que propiciam
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espaços de estreitamento dos laços sociais, de comunicação, estabelecimento de relações
afetivas e de pertencimento.
Seguindo estas idéias, compreendemos que os processos de transmissão de saberes presentes
no universo da cultura da tradição, têm como base para sua efetivação, a vivência em
comunidade, pois só essa característica permite que os princípios aqui já discutidos como a
memória, a oralidade, a ancestralidade e a ritualidade, possam ser enfatizados de maneira a
garantir que os processos de aprendizagem social dos sujeitos se realizem com base na cultura
e nas tradições daquele grupo social.
Essa vivência em comunidade, porém, não significa uma volta a um passado longínquo e
nostálgico. Trata-se de uma reconstrução criativa das possibilidades de se viver e se relacionar
com o mundo, com base em outros princípios e valores, pautados por uma dimensão mais
solidária e humanizadora.
Basta visitar uma comunidade ou bairro da cidade do Recife para percebermos o quanto o
frevo, por exemplo, faz parte do cotidiano dessas pessoas, e o quanto os processos de
aprendizagem sócio-cultural dele provenientes, se fazem presentes nesses espaços. Falamos
de um processo de conscientização coletiva, pois se trata de uma consciência que abre
concretas possibilidades de ação, enquanto construção de um futuro. Caracteriza-se dessa
forma, um rico processo de educação não-formal baseado nos saberes e nas tradições
populares.
Nelas, os “lugares de memória” (NORA, 1993) e as memórias do lugar se conjugam em busca
de instrumentos de reforço da identidade e da singularidade local. Constituem-se espaços
materiais, simbólicos e funcionais, ao mesmo tempo, em que a memória é constantemente
elaborada, reelaborada e interpretada. Nesse sentido, estes edifícios, assim como os bairros
que nestes estão inseridos, apresentam-nos uma realidade plural e polifônica, pois os
diferentes sujeitos e grupos sociais se apropriam desses espaços, os experienciam e produzem
uma memória oral e escrita que procuram explicar a dinâmica própria do construir-se desses
grupos sociais, a partir de uma trama, rede de relações sociais, econômicas, políticas, culturais
e simbólicas.
Nestes circuitos, da tradição, que guarda a palavra do ancestral, e no da transmissão, que a
ritualiza e movimenta no presente, a memória é ação, índice de sabedoria. Os traços de sua
origem estão presentes em todo o enredo das manifestações artísticas, como por exemplo, na
dança dos Caboclinhos; Nas falas e cantos dos grupos de Cavalo-Marinho e Bumba-meu-Boi,
representações dramáticas que preservam palavras que identificam o espírito guerreiro do
povo pernambucano, em sua mescla ibérica, africana e indígena. Trazem, também, nos Afoxés
e Maracatus a memória das religiões de matriz africana, permitindo colocar brincantes e
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mestres no centro de seu processo histórico, como atores principais dessa dinâmica histórica.
Assim, essas manifestações da cultura popular conservam, por meio da memória e expressão
oral, características e singularidades que constituem suas histórias, criando e mantendo
valores, significados, símbolos, normas, mitos e imagens.
Desse modo é que as manifestações populares se reinventam e transcendem a mera
repetição. Elas ignoram os impasses conceituais e intelectuais ou negociam com eles, e
apresentam-se vivas, devido à colaboração, a criatividade e imaginação popular dos seus
brincantes, protagonistas culturais e sociais, que lhe emprestam cores, sons e sentimentos.

Considerações finais
Compreender a maneira como elaboramos versões do passado, a maneira como
interpretamos a memória em nossas relações cotidianas e como fazemos uso da noção de
memória, tornam-se importantes ferramentas para a construção, reconstrução e afirmação de
nossas histórias e identidades. É fazer uso de uma memória que se apresenta enquanto vida,
visto que levada adiante por grupos vivos em “permanente evolução, aberta à dialética da
lembrança e do esquecimento” (NORA, 1993: 9).
Vimos neste trabalho que ao contrário do que se poderia pensar à primeira vista, memória é
antes de tudo movimento; é uma prática cotidiana, não apenas de rememoração do passado,
mas também de construção do presente e futuro. Uma reconstrução, ou construção
imaginativa, construída a partir de nossa atitude em relação às nossas experiências
vivenciadas. A forma como fazemos inteligíveis as estruturas sociais, os fenômenos que se
desenvolvem ao nosso redor, nossas maneiras de representarmos o mundo, nossa maneira de
atuar.
Vimos, também, que para as manifestações da cultura popular a memória é espaço, lugar e a
própria matéria constitutiva do processo criador de expressões artísticas, saberes, ofícios e
celebrações, permitindo entrelaçar experiências diversas no tempo e espaço, transformando a
tradição em fonte de reposição de sentido, imprimindo vida e historicidade às práticas sociais.
Uma “memória viva” que se baseia na memória genealógica, simbólica e subjetiva; que se
nutre das relações que um indivíduo mantém com seu entorno e com a história de sua família;
de seus grupos de pertencimento, de sua geração, de sua classe e seu povo.
Percebemos, ainda, que é pela tradição oral que os grupos e brincantes populares imprimem
seus signos culturais e também toda a complexa constituição simbólica fundadora de sua
alteridade, cultura, lingüística, diversidade e, por conseguinte, de sua história. Assim, além de
fortalecer relações entre pessoas e comunidades a tradição oral cria uma rede de transmissão
de tipos distintos de conhecimento e de modo de vida.
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A memória permite, assim, de uma forma muito mais orgânica, apreender as dinâmicas dos
grupos e dos sujeitos em seus afazeres, valores, normas, comportamentos, etc. É por meio
dela que a identidade vai se construindo e reconfigurando ao longo do processo histórico; é
nela que os sujeitos vão se conhecendo, nos sucessivos encontros e desencontros das
diferentes histórias de vidas, tecidas por diversas vozes e modos de vida. Nesse contexto,
todos acabam por viver juntos uma mesma história.
Por tudo isso, compreendemos que a memória é, portanto, feita por encruzilhadas. Estas que
nos falam de caminhos que se encontram. Mas de caminhos que seguirão novos caminhos. De
encontro e desencontros de tempos, vozes e espaços. Que constroem pontes entre o oral e o
escrito, individual e coletivo, criador e criatura, singularidade e diferença. Permanente, intensa
ou provisória, a memória é, ao mesmo tempo, morte e ressurreição, fim e eternidade.
Encruzilhadas em que transitam personagens com suas histórias de vidas, emaranhados de
vivências e experiências. Nela, tradição e renovação fazem parte de um mesmo tempo. Um
tempo em que o passado, o presente e o futuro evidenciam suas ligações.
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D. Marina de Moraes Pires e a fundação da EBA: entre a memória e a história
Clarice Rego Magalhães

Resumo
A Escola de Belas Artes de Pelotas (EBA), que existiu de 1949 a 1973, é a origem do atual
Instituto de Artes e Design da UFPEL. Trabalhamos desde 2007 com o propósito de obter
conhecimento a respeito da criação e primeiros anos desta importante instituição de ensino,
que é parte do patrimônio cultural de Pelotas. Através de um trabalho de pesquisa histórica a
respeito da EBA de modo geral e da fundadora da Escola em particular, pretendemos verificar
o papel da memória nesta investigação. Observamos, com a exposição das contribuições
obtidas através dos diferentes tipos de fontes, a importância da memória (no caso,
entrevistas) na composição da narrativa histórica: ela foi sem dúvida fator fundamental para
alcançarmos a figura de D. Marina de Moraes Pires – a fundadora - em sua
multidimensionalidade.
Palavras-Chave: Escola de Belas Artes, história, memória.

Introdução
A Escola de Belas Artes de Pelotas (EBA), que existiu de 1949 a 1973, é a origem do atual
Instituto de Artes e Design da UFPEL. Trabalhamos desde 2007 com o propósito de obter
conhecimento a respeito da criação e primeiros anos desta importante instituição de ensino,
que é parte do patrimônio cultural de Pelotas. Isto porque o patrimônio cultural engloba bens
materiais e imateriais que sejam “portadores de referência à identidade, à ação, à memória
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”, conforme o artigo 216 da
Constituição de 1988 (BRASIL, 1988).
Verificamos durante este trabalho a importância da memória na busca de conhecimento para
a constituição da narrativa histórica a respeito de uma instituição educacional.
Sabemos, porém, que a memória como relato do passado é falha e incompleta. Então, por que
esse interesse tão grande pela memória na história, especialmente em nossos dias? Sem
dúvida podemos fazer uso da memória porque conhecemos suas limitações e acreditamos
que, respeitadas as suas especificidades, podemos fazer dela uma forma de conhecimento.
Mas a primeira observação que precisamos fazer em relação a este debate teórico é que as
fronteiras entre História e memória são intercambiáveis. Embora possa ser útil traçarmos
alguns limites entre História e memória, é interessante observarmos que tanto a memória é
constituída a partir das narrativas do presente, quanto a História é resultado de experiências
que se acumulam ao longo do tempo. Em suma, as definições de História e memória têm
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fronteiras tênues, e, segundo Ricoeur(1996), as duas abordagens devem ser consideradas
simultaneamente na nossa tarefa de lidar com o passado, embora tenhamos claro que História
e memória nem sempre sejam complementares.
Este texto relata o resultado de um aspecto da investigação sobre a EBA: a atuação da
fundadora, D. Marina de Moraes Pires, ressaltando a importância da memória para esta
pesquisa histórica.

A atuação de D. Marina de Moraes Pires na Escola de Belas Artes de Pelotas
Quando se constituiu como tema de minha pesquisa a abordagem histórica dos primórdios
desta instituição, passei à etapa da coleta do material empírico que serviria de base de dados
para o trabalho. Na busca das fontes e procedendo sua abordagem inicial, percebi que “D.
Marina de Moraes Pires” era somente um nome. Sim, foi D. Marina de Moraes Pires quem
fundou a instituição. Mas quem foi a D. Marina? Quem foi esta pessoa, esta mulher? Que lugar
social/cultural ocupava? Percebi, neste momento, que não só não conhecemos a nossa
história como (talvez por isto) não valorizamos e esquecemos as pessoas que fizeram esta
história.
A Escola de Belas Artes de Pelotas não “caiu do céu”, não foi implementada por iniciativa dos
governos dentro de um projeto civilizatório, como aconteceu no caso da EBA do Rio de Janeiro
e do Instituto de Artes da UFRGS, em Porto Alegre. Tampouco começou com facilidade por ter
surgido em uma cidade que tem como característica principal a valorização da cultura. O
nascimento da EBA se deu como resultado de grandes esforços e de superação de obstáculos
de várias ordens, por um grupo de pessoas.
Através dos dados colhidos neste trabalho pode-se inferir que D. Marina de Moraes Pires foi
aquele tipo de pessoa que “faz a diferença”. A “Atenas do Rio Grande”, a “Princesa do Sul”,
teve que esperar pela iniciativa e pelo empenho de D. Marina para finalmente ter a sua Escola
de Belas Artes.
A atuação desta personalidade múltipla acontece durante todo o período pesquisado: nos
documentos escritos, oficiais ou não, nos depoimentos das entrevistadas, nas notícias dos
periódicos, e também nas anotações em diário, aparece a importância e o grau de participação
de D. Marina nos primórdios da instituição.
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Figura 1 - Retrato em óleo sobre tela de D. Marina de Moraes Pires. Esta obra é de autoria de Aldo
Locatelli, artista italiano que foi o primeiro professor de pintura da Escola de Belas Artes. O quadro
pertence ao acervo do Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo.

Os documentos escritos
A análise dos documentos escritos que se encontram nos arquivos sob a guarda do Malg
comprova: desde o primeiro documento relacionado ao longo processo de tentativas de
implementação do curso por meio dos governos, com data de 1946, a fundamental atuação de
D. Marina. Trata-se de ofício da Prefeitura de Pelotas (julho de 1946) assinado pelo prefeito
Procópio Duval Gomes de Freitas que apresenta a portadora, D. Marina de Moraes Pires, ao
Ministro da Educação, Doutor Ernesto de Souza Campos. Professora de Desenho da Escola
Assis Brasil “que vai à presença de V. Excia. empenhar-se para criação de uma Escola de Belas
Artes em Pelotas”. Este foi o primeiro passo dado em direção à concretização da Instituição de
Ensino.
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E seu nome continua, presente, onipresente, em todos os momentos, dos mais importantes
aos mais triviais, até o advento da federalização da Escola. Os telegramas de felicitações
enviados na data da fundação do curso são endereçados à D. Marina.
No dia 8 de março de 1949 é publicado no Diário Popular um aviso aos interessados em
realizar matrícula no Curso Preparatório para a Escola de Belas Artes. O endereço, Rua Dr.
Berchon nº 2, é a casa de Dona Marina.

Figura 2 - Aviso informando data e local para matrícula no Curso Preparatório da Escola de Belas Artes
de Pelotas. O endereço que consta na divulgação corresponde à casa de D. Marina. (DIÁRIO POPULAR,
8 de março de 1949)

Em 12 de dezembro de 1952, o Dr. Ênio de Freitas e Castro, da Associação Rio-Grandense de
Música, envia ofício à D. Marina agradecendo o convite para a “IV Exposição de Trabalhos de
Desenho, Pintura e Modelagem” dos alunos da EBA. Felicita, efusivamente, D. Marina pelo
acontecimento e afirma ser testemunha de que a EBA de Pelotas “nasceu da sua iniciativa
esclarecida e seu incansável esforço por torná-la uma feliz realidade”.
Contudo, foi através das entrevistas realizadas para a obtenção das fontes orais utilizadas para
compor esta dissertação que a figura de D. Marina realmente surgiu, vívida, através da grande
admiração que as entrevistadas, sem exceção, demonstraram por ela.
Nota-se claramente através das falas das entrevistadas que D. Marina representa para elas
uma pessoa muito especial, com um sonho, um ideal de vida que era proporcionar à cidade de
Pelotas uma Escola de Belas Artes de nível superior. Conforme veremos a seguir, não poupam
elogios.
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As entrevistas
A História Oral, segundo Thompson (2002) e Delgado (2006) é um procedimento metodológico
que registra uma narrativa. Cabe ao pesquisador atuar de maneira a garantir a cientificidade
desta opção metodológica. A narrativa registrada a partir de fonte oral está alicerçada na
memória. De acordo com Delgado:

a história oral é um procedimento metodológico que busca, pela construção
de fontes e documentos, registrar, através de narrativas induzidas e
estimuladas, testemunhos, versões e interpretações sobre história em suas
múltiplas dimensões: factuais, temporais, espaciais, conflituosas, consensuais.
(DELGADO, 2006, p. 15)
Thompson (1992), ao abordar o uso de fontes orais pelo historiador (história oral como
instrumento de pesquisa e como fonte documental), começa dizendo que “na verdade, seria
aconselhável começar pelo trabalho de campo. A experiência prática da história oral
conduzirá, por si só, às questões mais profundas a respeito da natureza da história” Thompson
(1992, p.9). O autor esclarece, também, que a utilização de entrevistas como fonte por
historiadores profissionais vem de muito longe e é perfeitamente compatível com os padrões
acadêmicos.
O assunto da entrevista, acordado previamente com as entrevistadas, era a fundação e os anos
em que estas fizeram parte da instituição, como alunas e/ou como professoras. Entrevista não
estruturada, na qual o relato era livre25. Todas elas começaram seu depoimento falando da
Dona Marina.
Maria Luiza, a primeira entrevistada, começa dizendo: “Dona Marina é a figura mestra de
tudo”. “A escola é o resultado do esforço dela”. Sobre os primeiros anos de funcionamento,
fala que no início era uma composição meio de grupo, como em família, que todos se davam
muito bem e, também, que a Dona Marina, com aquele jeito dela, sempre arrumadinha,
sempre impecável, era mesmo uma “batalhadora incansável”.
Acrescenta que seu pai (da entrevistada) fez parte da diretoria da Escola, que “tinha uma
diretoria, mas quem mandava mesmo, e inclusive com aplausos, era a D. Marina”.
Já ao lembrar da época em que foi professora da EBA, Maria Luiza recorda a fase da luta pelo
reconhecimento do curso: “Foi uma batalha para reconhecerem... Uma batalha. Mas a Dona
Marina conseguiu isso!”.
25

As entrevistas foram realizadas na casa das entrevistadas, gravadas e posteriormente transcritas.
Duraram cerca de duas horas. As datas das entrevistas são: Maria Luiza Pereira Lima: 02 de junho de
2006; Maria Luiza Pereira Lima e Yeda Machado Luz, 04 de junho de 2007; Yeda Machado Luz, 22 de
junho de 2007 e 03 de março de 2008; Luciana Renck Reis, 15 de junho de 2007 e 29 de outubro de
2007; Therezinha Röhrig, 04 de agosto de 2007.
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A segunda depoente foi Dona Yeda Machado Luz. Na entrevista, afirma: “Dona Marina, ela foi
uma heroína”. Relata que D. Marina, quando dava aulas no Assis Brasil, começou a sentir falta
de um estabelecimento que desse continuidade àquele princípio que tinha lá. Que foi aí que
ela teve a inspiração. D. Yeda demonstra encantamento com “a escola como Dona Marina
organizou... foi uma abnegada... um amor, uma paixão que ela tinha pela escola!”. E
acrescenta informações relevantes, como por exemplo que a Dona Marina, para fundar a
Escola, levou muita gente do Assis Brasil: “a Maria Luiza, a Luciana, a Nina, a Dorinha, a Diná”.
Já a antiquária Luciana Reis26, começa a entrevista dizendo: “A Escola de Belas Artes é um
sonho da Dona Marina”. E continua: “Dona Marina de Moraes Pires, que foi colega do
Leopoldo Gotuzzo”. Os dois teriam sonhado com um estudo diferente em arte. Então, Luciana
diz que a Dona Marina lecionava desenho no Assis Brasil e conseguiu emprestada uma sala,
que logo se mostrou insuficiente, diz que esta foi só uma tentativa... Mais adiante na
entrevista, após abordar diversos outros assuntos, retorna a falar da fundadora dizendo que a
Dona Marina queria oferecer para a cidade um curso de Belas Artes. Quase ao final da sua fala
arremata: “A EBA é um sonho da Dona Marina tornado realidade”.
A última entrevistada foi a internacional cantora pelotense Therezinha Röhrig, que foi aluna da
primeira turma, mas não concluiu o curso porque passou para a área da música. Não fugiu a
regra: “A Dona Marina tinha aquele ideal, aquela vontade de ter uma Escola de Belas Artes
aqui em Pelotas. Foi o ideal dela toda a vida”.
Therezinha foi aluna da D. Marina no Assis Brasil. Lá, tinham aula de desenho, tinham aula de
pintura. Conta que quando a turma se formou, cada um tinha uma tela, um quadro. São estas
as suas palavras:

A Dona Marina dava aula de desenho artístico, no Assis Brasil, onde eu me
formei. Nós tínhamos aula à tarde, parece, de pintura. Acho que era para
quem queria fazer. Mais eu, adorava, não é? Naquela época para fazer aula
tinha que ter o talento. No Assis Brasil, tinha a turma que fazia pintura. Tinha
alunos talentosos.[...] Ela, quando via que um aluno tinha talento, ela
estimulava aquele aluno. E o ideal dela, acho que da vida inteira dela, foi criar
uma Escola de Belas Artes em Pelotas. E conseguiu, sim. Graças ao ideal,
àquela força dela, àquela vontade que ela tinha. (THEREZINHA RÖHRIG, 2007)
Therezinha argumenta que o professor tem que educar desde o momento em que entra em
sala de aula. E que a Dona Marina ensinava a se portar, a se vestir. “Aprendi muita coisa com

26

Luciana é casada com Luis Reis, sobrinho de Dona Marina. Algumas vezes referiu-se a ela como “tia”
Marina.
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ela, muita coisa”. Fala que ela era uma pessoa requintada. E que dona Marina já era uma
senhora quando sua professora no Assis Brasil; que era a mãe da Rosina.
Recorda também da família e da sua posição social: pertencia à família Cordeiro. O marido era
Claro Pires. Era da “alta sociedade”, uma pessoa de família de tradição. Moravam em um
bangalô, uma casa de dois andares, ou três, e tinha um jardim na volta. A casa ficava na
esquina da Gonçalves Chaves com a Avenida, onde hoje tem um supermercado, bem pertinho
do Esporte Clube Pelotas, onde pessoas da família jogavam tênis.
Mais adiante, falando de sua carreira de sucesso como cantora, diz que só se consegue fazer
alguma coisa em arte por amor. Que a pessoa dá o seu sangue por aquilo, para conseguir o seu
ideal, que não é só visando o dinheiro. E aí volta a falar de Dona Marina: “Dona Marina ia lutar
por aquele ideal dela. Tem que ter coragem para isso, porque precisa muita coragem, hein?
Duvido que outros tivessem... Porque primeiro a coragem!”
Therezinha diz que ela foi uma figura fantástica na cidade. E que era “finérrima”. Que ela não
alterava a voz. Que “ia lá, lutar por essas coisas, sem alterar a voz, nada. Podes ter certeza. E
sempre elegante!”.
Cabe aqui lembrar que as entrevistas realizadas duraram aproximadamente duas horas, nelas
foram abordados múltiplos aspectos da instituição e de seus personagens, e que as falas das
entrevistadas sobre a fundadora da escola estão condensadas, neste capítulo. Assim
apresentadas, podem até parecer exageradas, mas inseridas nas entrevistas revelam
simplesmente o reconhecimento da importância desta figura.
Ao que parece, o advento da instituição foi, realmente, a concretização do sonho desta
professora de desenho do Instituto de Educação Assis Brasil27, com o apoio e a participação de
um grupo de pessoas que compartilhavam os mesmos valores28 e acreditavam na importância
de a cidade de Pelotas possuir um curso em nível profissional de formação em artes plásticas.

O diário de D. Marina

Registros de experiências pessoais conservadas pela escrita, os diários íntimos
estão, quase sempre, destinados à invisibilidade – em velhos baús, queimados
ou jogados no lixo – dado seu caráter de escritas ordinárias29. Se protegidos

27

Instituição criada em 1929 como escola complementar, passa depois a funcionar como IEAB e existe
até hoje
28
Grupo de mesma classe social, com identidade de interesses.
29
CUNHA (2007) esclarece o sentido de escritas ordinárias: segundo FABRE, Daniel em sua obra Par
écrit. Ethinologie des écritures quotidiennes. Paris: Editions de la Maison des Sciences del’Homme, 1993:
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em acervos pessoais, conformam um corpo documental de inestimável valor
como fonte histórica e podem fornecer informações e indícios sobre práticas
cotidianas expressas em hábitos, costumes, valores e representações de uma
época e, como tal, analisados a partir do conceito de lugares de memória.
(CUNHA, 2007)
D. Marina tinha o hábito de anotar em um diário as atividades realizadas por ela. Tratava-se de
um diário íntimo, como costumam ser os diários femininos. Sucede que no caso de uma
mulher como Dona Marina, com uma atuação tão importante na esfera pública, este diário
pode ser visto de forma diferente. Segundo a historiadora Maria Teresa Santos Cunha, os
diários, ou no caso deste trabalho trechos de diários, podem ser problematizados pelo
historiador que os qualifica e ressignifica como fonte/documento de um tipo ainda pouco
utilizado na pesquisa histórica (CUNHA, 2007). O fato de Dona Marina ser a fundadora da
Escola de Belas Artes de Pelotas, importante instituição educacional em atividade e com
importantíssima atuação até hoje faz com que trechos do seu diário extrapolem a esfera
íntima e entrem para a posteridade, dando conhecimento público à sua atuação. Estes trechos
de diário, relativos especificamente ao processo de formação da Escola de Belas Artes, fazem
parte da vida pública, e não da vida privada da autora, pois é o seu relato de suas ações
públicas. Parece mesmo que ela escreveu para a posteridade...
Estas anotações fazem com que possamos ter uma idéia do trabalho expendido e das
dificuldades que foram enfrentadas para a realização do empreendimento. É significativo o
fato de a pessoa que assumiu tal missão ser uma mulher, mãe de família30, nascida no final do
século dezenove, mas que, segundo sua neta Janice, deixou sempre a família em segundo lugar
para perseguir este objetivo.
Em notas do seu diário: “Prometi às minhas alunas da Escola Assis Brasil (onde conseguimos
uma salinha pequena para pintura que apelidamos: um pedacinho do céu, onde trabalhavam
apenas as melhores alunas) de que conseguiria para Pelotas uma Escola de Belas Artes”. Ao
que parece, mesmo que a fundação do curso fosse uma demanda da sociedade de um modo
geral, não há dúvida que a ação individual fez a diferença.
No diário de Dona Marina estão também anotadas as providências tomadas para que a Escola
pudesse vir a existir. Estes trechos de diário referentes ao processo de formação da EBA jogam
luzes sobre vários pontos e reforçam a idéia de atuação ”em várias frentes” por parte de D.
Marina. Ela freqüentava a casa do prefeito, Dr. Duval, pois foi lá, “no aniversário de Lolita”,
que soube da pretensão por verbas do Professor Milton de Lemos (do Conservatório de

Escritas ordinárias são aquelas realizadas pelas pessoas comuns e que se opõem aos escritos
prestigiados, elaborados com vontade específica de “fazer uma obra” para ser impressa.
30
São sete filhos: Gilka, Inácio Luís, Claro, Rosina, Ney, Plínio e Milton.
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Música) para a Escola. Este fato deixa clara a sua proximidade ao poder executivo municipal.
Sua amiga Osmânia era vereadora e apresentou-lhe Ari Alcântara, na época secretário de
Arthur31 e, posteriormente, prefeito de Pelotas, que promete auxílio de até 300 mil para o
curso. Também comprova-se que foi iniciativa dela ir falar com os italianos que decoravam a
Catedral para pedir que ensinassem pintura no curso de arte. Eles aceitam, e imediatamente
ela e amigas dirigem-se ao Bispado para pedir permissão ao Bispo Dom Antonio Zattera, que
concede e ainda “com os melhores votos”. Visita o prefeito, certamente na prefeitura, para
pedir verba. Negocia o valor da verba. Procura sala para o curso. Recebe negativas. Consegue
uma sala. Faz matrículas para o curso. Dá aulas no Assis Brasil. Organiza lista de convites.
Arruma o salão da Biblioteca, onde se dará a cerimônia de inauguração. Encomenda livro de
Atas. Busca o livro de Atas. Busca D. Osmânia em casa Participa da inauguração do Curso,
recebe homenagens. Tudo corre, segundo a própria, “às maravilhas”. Ao finalizar o grande dia,
registra tudo no seu diário...

As notícias de jornais
Ao examinar os jornais da época pode-se confirmar o nome de Dona Marina presente em
todas as matérias a respeito da possibilidade de Pelotas possuir uma Escola de Belas Artes e,
posteriormente, na quase totalidade das matérias a respeito das atividades da nova Escola.
Anteriores à inauguração da Escola, temos: no Diário Popular de 15 de fevereiro de 1948, em
entrevista com o pintor e professor Ângelo Guido sob o título “Pela sua cultura, Pelotas
comporta a criação de uma Escola de Belas Artes”, consta viagem a Porto Alegre realizada por
Dona Marina para tratar do importante assunto da fundação, em Pelotas, de uma Escola de
Belas Artes.
Também no dia 4 de março do mesmo ano, em matéria intitulada “Iniciativa de relevante valor
social e cultural, que merece o nosso apoio”, com reportagem com o Dr. Amaral Ribeiro que
discorre sobre a criação de uma Escola de Belas Artes, o jornal publica que os pelotenses
deveriam “emprestar irrestrita solidariedade às eminentes educacionistas, professoras Marina
de Moraes Pires e Osmânia Campos que, elogiosamente, são as pioneiras do empreendimento
de que nos ocupamos”.
Em 17 de março de 1949, é noticiado no Diário Popular, na coluna “NOTAS DE ARTE”, o voto
de louvor prestado pela câmara de vereadores à Sra Marina de Moraes Pires, catedrática de
Desenho, pela iniciativa de criar o Curso.

31

Deputado Artur Souza Costa
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Nesse período, nas várias notícias sobre o sucesso da inauguração do Curso Preparatório da
Escola de Belas Artes de Pelotas aparece sempre com destaque o nome de Dona Marina,
juntamente com o da vereadora D. Osmânia e o do prefeito Doutor Duval.
A Opinião Pública, em 19 de dezembro de 1949, traz a manchete: “Inaugurou, ontem, a Escola
de Belas Artes de Pelotas, sua primeira mostra”. A reportagem elogia os trabalhos dos alunos e
evidencia a atuação de D. Marina no curso, “a cuja frente se encontra emprestando o valioso
concurso de seus conhecimentos artísticos e a inestimável cooperação do seu
desprendimento”. Ao final, diz:

A mostra dos trabalhos dos alunos da Escola de Belas Artes foi inaugurada
ontem à tarde, tendo comparecido à mesma, emprestando o prestígio do seu
apoio, o Sr. Prefeito municipal, Dr. Joaquim Duval, por quem a diretora Marina
Pires foi vivamente cumprimentada em virtude do êxito alcançado pelo seu
esforço em prol de tão grande realização que é a Escola de Belas Artes.
No dia seguinte, o Diário Popular noticia a primeira mostra da escola, enfatizando “o bom
aproveitamento dos alunos em tão curto espaço de tempo, mercê do interesse e abnegação
dos professores, que têm à frente a exma. Sra. D. Marina de Moraes Pires”.

Considerações finais
Como foi exposto inicialmente, através de um trabalho de pesquisa histórica a respeito da
Escola de Belas Artes de Pelotas de modo geral e sobre a fundadora da Escola em particular,
pretendemos verificar o papel da memória nesta investigação. Observamos, através da
exposição das contribuições obtidas através dos diferentes tipos de fontes, a importância da
memória (no caso, entrevistas) na composição de uma narrativa histórica: foi sem dúvida fator
fundamental para alcançar a figura de D. Marina de Moraes Pires em sua
multidimensionalidade.
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