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APRESENTAÇÃO
Criado em 1997 pela professora Sandra Jatahy Pesavento, o
Grupo de Trabalho História Cultural RS, vinculado à Associação
Nacional de História (ANPUH) – Seção Rio Grande do Sul1, tinha por
finalidade congregar estudantes e pesquisadores da área de História
com a finalidade de fomentar a produção, problematização e
divulgação de novos conhecimentos sobre o passado, mas a partir de
uma perspectiva cultural, fundada em um aporte teóricometodológico específico.
Como outros grupos de trabalho constituídos à época, seu
intuito era desenvolver um programa paralelo e complementar à
Universidade. Ao longo dos 20 anos de atividades que comemoramos
com a presente publicação, diversas atividades foram promovidas,
fazendo do GT História Cultural RS um dos mais ativos do Estado. Por
meio de suas iniciativas, ele tem desempenhado importante papel no
incremento e aperfeiçoamento da produção historiográfica,
concorrendo para a permanente reflexão sobre as práticas de
produção do conhecimento histórico. Entre tais iniciativas, podem ser
citados os simpósios temáticos propostos pelo grupo nos encontros
regionais e nacionais da ANPUH; a organização de eventos próprios,
específicos, como as “Leituras” e “Jornadas” de História Cultural,
realizados no âmbito local; a participação nos simpósios nacionais e
internacionais de História Cultural e as “Jornadas Sandra Jatahy
Pesavento”.
A “Jornada de História Cultural” é um evento temático
bianual que ocorre desde 1997. Abertas por conferências e encerradas
com mesas-redondas compostas por convidados, as Jornadas também
compreendem sessões de comunicações. Comumente, o evento coloca
em foco não somente determinados objetos ou temáticas, mas
também as relações entre a História e outras áreas do conhecimento,
como, por exemplo, Letras, Antropologia, Artes Plásticas, Arquitetura
1

Também se deve à professora Sandra J. Pesavento a criação do GT Nacional de História Cultural,
em 2001, que coordenou até o seu falecimento, em 2009.
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e Urbanismo, Comunicação Social e Educação. Foram explorados, em
suas sucessivas edições, temas e conceitos como cidade, patrimônio,
memória, identidade, cultura, imagem, música e sensibilidades. Os
trabalhos apresentados nesses eventos acabam sendo publicados,
fomentando novas redes de estudos e discussões. Em 2017, a 13ª
edição da Jornada de História Cultural volta sua atenção às relações
entre a História e a Literatura.
As “Leituras de História Cultural” tiveram início em 2003 e
prosseguiram em sucessivas edições anuais ou semestrais, de forma
itinerante. Desde 2005, a partir de uma parceria firmada entre o GT e
a Câmara Rio-Grandense do Livro, entidade responsável pela
realização da Feira do Livro de Porto Alegre, as Leituras passaram a
integrar a programação do evento. Organizadas como mesasredondas e vinculadas ao lançamento de livros organizados por
pesquisadores vinculados ao grupo, as Leituras têm oportunizado a
membros do GT e convidados externos apresentarem suas pesquisas
recentes e publicações, expondo-as ao conhecimento e discussão junto
ao grande público.
Para a realização de tais eventos, o GT tem contado com
parceiros e apoiadores fundamentais, aos quais somos gratos, desde
as instituições de ensino e pesquisa do Estado (UFRGS, PUCRS,
UNILASALLE, UNISINOS) até os centros culturais, arquivos e museus
porto-alegrenses, como a Livraria Cultura de Porto Alegre, a extinta
Livraria Zouk, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Museu Júlio
de Castilhos, o Arquivo Histórico do RS, o Memorial do Rio Grande do
Sul, a Casa de Cultura Mário Quintana, o Centro Cultural Erico
Verissimo, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul
(IHGRGS) e o Santander Cultural.
As “Jornadas Sandra Jatahy Pesavento”, idealizadas e
organizadas a partir de uma parceria entre o GT de História Cultural
RS e o IHGRGS, foram inauguradas em 2011. Constituídas na forma
de mesas-redondas compostas por ex-alunos e orientandos da
pesquisadora, diretamente relacionados, em suas trajetórias de
pesquisa, à produção acadêmica da historiadora e às temáticas dos
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seus projetos e livros, têm por objetivo refletir sobre as suas
concepções e práticas profissionais. Após abordar em profundidade as
obras Visões do Cárcere (POA: Zouk, 2009) e Os sete pecados da
capital (SP: Hucitec, 2008), a JSP, em sua terceira e mais recente
edição, de 2017, salientou as experiências e recursos de pesquisa que
hoje constituem o arquivo pessoal da pesquisadora, depositado no
Instituto Histórico e Geográfico do RS e recentemente disponibilizado
ao público. O evento também foi marcado pelo lançamento do site
criado pela família em sua memória, disponível em:
<http://sandrapesavento.org/> e que permite acesso digital à sua
produção bibliográfica.
No que diz respeito aos encontros nacionais e internacionais
promovidos com a colaboração do GT História Cultural RS, destacamse o Simpósio Nacional de História Cultural, evento bianual realizado
desde 2002, e o 1º Colóquio Internacional de História Cultural da
Cidade Sandra Jatahy Pesavento, realizado em Porto Alegre, em 2015.2
Nas duas últimas gestões (2014-16 e 2016-18), foram, pela
primeira vez, promovidas atividades focadas na relação entre a
História e o Cinema, visando oportunizar a reflexão dos historiadores
sobre os usos dos filmes como fontes de pesquisa histórica e sobre a
apropriação da história pelo cinema e seus produtores. Nesse sentido,
foram realizados a mostra “A era Vargas – Documentários de
Eduardo Escorel” (2016), que trouxe a Porto Alegre o importante
documentarista brasileiro e exibiu filmes seus inéditos no circuito
comercial local, e o curso de extensão “A História Cultural vai ao
cinema” (2017). Por seu intermédio, procuramos estender nosso
2

O evento foi organizado pelos GTs nacional e regional (RS) de História Cultural, PROPUR –
ARQ/UFRGS, PPG-História PUCRS, PPG em Memória Social e Bens Culturais da Unilasalle e pela
equipe internacional Fonctions Imaginaires et Sociales des Arts et des Littératures, da École des
Hautes Études de Sciences Sociales (EHESS/Paris). Importa citar ainda o Prêmio Teses Sandra
Jatahy Pesavento em História Cultural, lançado em 2013 por iniciativa do GT Nacional de História
Cultural cujo objetivo é premiar bianualmente, por meio de publicações, os dois melhores trabalhos
em História Cultural. A vencedora da primeira edição do concurso foi Marisângela Teresinha
Antunes Martins, com a tese “À esquerda do seu tempo: escritores e o Partido Comunista do Brasil
(POA, 1927-57)”, defendida no PPG-História da UFRGS, sob a orientação da Profª. Drª. Carla S.
Rodeghero. A chamada para o 2º Prêmio TSJP 2013-16 foi divulgada em abril de 2016.
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horizonte de interesses, ampliamos o acesso público às atividades do
GT e também estabelecemos novas parcerias, com o CineBancários e
a Cinemateca Capitólio Petrobrás, respectivamente.
Com a promoção das atividades referidas, o GT procura
estimular as trocas entre os pesquisadores e contribuir para a
divulgação de pesquisas recentes, instigando a renovação de
interesses temáticos e o aperfeiçoamento de metodologias de trabalho.
A sucessiva oferta de eventos abertos à comunidade mais ampla
também tem proporcionado um maior e necessário diálogo entre a
academia e a sociedade, que também passa a ter maior acesso aos
conhecimentos produzidos no âmbito universitário por meio da
publicação de anais de eventos, dossiês temáticos em revistas
acadêmicas e livros.3
A obra “História Cultural: memórias e perspectivas de
pesquisa – Edição comemorativa aos 20 anos do GT História Cultural
RS”, que ora apresentamos, é mais um produto desses esforços.
Organizado pelos membros da atual coordenação (Gestão 2016-18), o
livro, que é o terceiro volume publicado pelo grupo em duas décadas4,
vem disponibilizar ao público a produção de uma nova geração de
historiadores, e também de profissionais da área de Letras. A
publicação reúne doze artigos acadêmicos de quatorze colaboradores
convidados (dois textos em coautoria) que se destacaram nos eventos
promovidos pelo GT História Cultural RS, nos últimos anos, pela
qualidade de suas pesquisas, evidenciando temáticas, abordagens,
3

Boa parte do que foi relatado pode ser conhecida por meio de consulta ao site do GT, desenvolvido
em
2011,
onde
também
estão
disponíveis
várias
publicações:
<http://www.ufrgs.br/gthistoriaculturalrs/>.
4

Por ocasião da comemoração dos dez anos de atividades do grupo, foi publicado o livro “Narrativas,
imagens e práticas sociais. Percursos em história cultural” (POA: Asterisco, 2008). Organizado por
Sandra Pesavento, Nádia M. Weber dos Santos e Miriam Rossini, reúne artigos de Luiz F. Beneduzzi,
Claudia M. Fay, Márcia Ramos, Nádia W. dos Santos, Sandra Pesavento, Miriam Rossini, Charles
Monteiro, Ricardo Pacheco, Maria L. Martini e Paulo S. Moreira. Em homenagem aos quinze anos de
trabalho do grupo, outro livro foi lançado: “Representações e visibilidades na História Cultural:
imagens, imaginários, memórias” (POA: EDIPUCRS, 2015). Organizado por Miriam Rossini, Claudio
Machado Júnior e Nádia M. Weber dos Santos, compreende artigos de Carla Rodeghero, Claudio
Machado Jr., Cleusa Graebin, Alessander Kerber, Mauro Gaglietti, Alice D. Trusz, Nádia W. dos
Santos, Miriam Rossini e Daniela Fialho.
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arcabouço conceitual e práticas metodológicas identificados com a
perspectiva da História Cultural. No seu conjunto, os trabalhos
proporcionam um atualizado panorama das questões que têm
orientado os olhares dos estudiosos sobre o passado, evidenciando o
diálogo com o tempo presente e também com outras disciplinas,
estimulado pela preocupação crescente e salutar em desenvolver
novas competências de análise para dar conta de novos objetos de
estudo.
Na sua primeira parte, dedicada à produção acadêmica,
foram constituídos quatro blocos temáticos. O leitor encontrará de
início três investigações cujo foco são as relações entre a História e a
Literatura. Perpassados pelo debate sobre a memória e a identidade,
os estudos de Flavia R. M. Paiani, Tatiana Zismann e Viviane V.
Herchmann revelam, na análise de diferentes gêneros narrativos,
biográficos, autobiográficos e críticos, as tensões da escrita,
entremeada pela subjetividade e pela ficção, mas com pretensões
históricas.
No segundo bloco, Eduardo R. Knack, Danielle H. Viegas,
Joana C. Schossler e Lucio F. Pedroso examinam, a partir de eventos
comemorativos e práticas socioculturais, as implicações da
experiência e do imaginário urbanos sobre a afirmação das
identidades, a construção e/ou o esfacelamento da memória, as
transformações das cidades e as ações patrimoniais que as tomam por
objeto.
Voltado à discussão das relações entre a história e a
imagem, o terceiro grupo de textos, de autoria de Maitê Peixoto,
Carmem A. Ribeiro e Marcelo R. Téo, explora artefatos visuais como
fotografias, ilustrações humorísticas de imprensa, projetos
arquitetônicos e pintura mural para analisar o papel da visualidade e
das imagens no âmbito público e privado, como agentes de
construção, afirmação e disseminação de identidades individuais, de
classe e nacionais.
No quarto e último bloco, a cultura material ganha ainda
maior ênfase como instrumento para pensar a história do cotidiano
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em suas representações e práticas. Em seus estudos, Martha H. L. B.
Morales, Jacqueline Ahlert, Éder da S. Silveira e Everton L. Simon
examinam coleções museológicas de artefatos domésticos ou artísticos
e religiosos, bem como relatos de viajantes, dando conta de práticas
alimentares, a fim de compreender e evidenciar os processos de
produção de sentido centrados na apropriação dos objetos ao longo de
sua trajetória social. As reflexões sobre questões que perpassam tais
processos, como as necessidades vitais, as subjetividades, as disputas
de poder, os interesses de legitimação ou substituição de tradições
culturais, os desejos de modernização, também acabam por retomar
questões caras aos autores anteriores, como a identidade, a memória
e o patrimônio.
Além dos artigos, o livro também reserva um espaço para a
publicação de doze pequenos textos de caráter memorialístico escritos
por membros do GT que integraram suas coordenações ao longo dos
anos, desde 2001, quando sua fundadora e primeira coordenadora, a
professora Sandra Jatahy Pesavento, cedeu a função a uma nova
gestão. Ao contemplar tais aspectos, buscamos recuperar outra faceta,
mais afetiva, mas não menos efetiva, das atividades do longevo grupo
de trabalho ao longo de seu processo de construção, legitimação e
transformação.
As experiências evocadas pelas memórias textuais são
estendidas e complementadas na pequena seção destinada à
reprodução de imagens de algumas das atividades desenvolvidas e
daqueles que fizeram e fazem o GT cotidianamente. Gostaríamos, por
fim, de assinalar o nosso reconhecimento aos esforços de cada um e
de todos, esperando que futuramente outros colegas possam dar
continuidade ao trabalho que o grupo tem desenvolvido, com o
mesmo empenho e dedicação.
Alice D. Trusz
Coordenadora do GT História Cultural RS – ANPUH RS
Gestão 2016-18

PARTE I – ARTIGOS

HISTÓRIA, MEMÓRIA E LITERATURA

A CONSTRUÇÃO BIOGRÁFICA DE D. LEOPOLDINA
EM OBRAS DE DIVULGAÇÃO
Flavia Renata Machado Paiani
Em 1817, Maria Leopoldina Josefa Carolina de Habsburgo
(1797-1826) casou-se por procuração com Pedro de Alcântara
Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael
Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e
Bourbon (1798-1834). A princesa austríaca viria a ser a primeira
imperatriz do Brasil, tornando-se conhecida simplesmente como D.
Leopoldina, e o príncipe português viria a ser nosso primeiro
imperador após a independência do país, tornando-se conhecido,
nas bandas de cá, como D. Pedro I.
É certo que o casal imperial tem exercido forte apelo
junto ao imaginário popular não apenas pelo papel que ambos
desempenharam em 1822, quando o Brasil emancipou-se
politicamente de Portugal, mas também pela história de amor e
traição que envolveu uma terceira personagem, a brasileira
Domitila de Castro Canto e Melo (1797-1867). Por conseguinte, a
construção biográfica de D. Leopoldina passou, em certa medida, a
estar atrelada à da futura marquesa de Santos, de modo que tanto
obras de ficção quanto obras de pretensão historiográfica passaram
a explorar narrativamente a disputa entre as duas mulheres pelo
“coração” do imperador. Um exemplo atual é a exibição da novela
Novo Mundo (2017) na faixa das 18h na Rede Globo, escrita por
Thereza Falcão e Alessandro Marson e dirigida por Vinícius
Coimbra.
Neste texto especificamente, pretendo trabalhar
brevemente com duas obras de divulgação publicadas por dois dos
maiores divulgadores da história do Brasil atualmente, a saber:
1822 – como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês
louco por dinheiro ajudaram D. Pedro a criar o Brasil – um país
que tinha tudo para dar errado (2010), do jornalista Laurentino
Gomes, e A carne e o sangue – A Imperatriz D. Leopoldina, D.
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Pedro I e Domitila, a Marquesa de Santos (2012), da historiadora
Mary Del Priore. Utilizo o termo “obras de divulgação” com
ressalvas, afinal, segundo o historiador argentino Luís Alberto
Romero, o uso do termo requer que a obra apresente certas
características, como “cultura historiográfica, cultura geral e
talento literário” a fim de que ela transmita “a um público amplo
os resultados da pesquisa historiográfica profissional”.1 Dessa
forma, seja pelas características elencadas por Romero, seja por
sua origem e finalidade, as obras aqui analisadas serão
problematizadas ao longo do texto a partir de uma questão
primordial: de que modo D. Leopoldina é retratada em ambas as
obras?
Sendo assim, o texto será dividido em dois tópicos. No
primeiro tópico, meu enfoque será a construção de uma princesa
culta e virtuosa, decorrente, em parte, da linhagem a que
Leopoldina pertencia: afinal, ela havia nascido “no berço mais
dourado da época: a corte da Áustria, uma das mais ilustres e bemeducadas da Europa” (GOMES, 2010, p. 127). Nesse sentido,
discorro brevemente sobre o papel que a princesa teria
desempenhado na independência do Brasil, uma vez que, a
princípio, Leopoldina era simpática à monarquia absolutista, tendo
sido criada e educada em uma corte assim. Já no segundo tópico,
meu enfoque será a construção de uma princesa triste, quando as
narrativas sobre ela aludem ao notório caso de amor de D. Pedro
com Domitila de Castro, iniciado em fins de agosto de 1822. Nas
duas construções biográficas, predomina um nítido contraste entre
Leopoldina e a marquesa de Santos: enquanto a austríaca era
“pudica ao extremo”, a brasileira “não poluía o prazer com
1

Para analisar com mais profundidade, consultar: ROMERO, Luis Alberto. “Sobre el ser nacional.
Argentinos II”, La Nación, 29 junio 2003; e ROMERO, Luis Alberto. “Reseña. Los mitos de la
historia”, La Nación, 20 de junio de 2004. Apud RODRÍGUEZ, Martha. Los relatos exitosos sobre el
pasado y su controversia. Ensayistas, historiadores y gran público, 2001-2006. In: DEVOTO,
Fernando (Org). Historiadores, ensayistas y gran público. La historiografía argentina, 1990-2010.
Buenos Aires: Biblos, 2010, p. 117-138.

ALICE D. TRUSZ; CARMEM A. RIBEIRO; EDUARDO R. J. KNACK; VIVIANE V. HERCHMANN (ORGS.) | 21

escrúpulos e orações” (DEL PRIORE, 2012, p. 43; 83); enquanto
uma era considerada feia, a outra era exaltada como bonita. Por
conseguinte, também analiso em que medida as narrativas de
Laurentino Gomes e de Mary Del Priore conseguem restituir a
dimensão individual da história sem perder de vista a pluralidade
do passado. Para tanto, a historiadora francesa Sabina Loriga nos
oferece alguns insights ao examinar as obras de pensadores do
século XIX, em que destaco os historiadores germânicos Wilhelm
von Humboldt e Johann Gustav Droysen.
Leopoldina, uma princesa culta e virtuosa
D. Leopoldina desembarcou no Brasil em 5 de novembro
de 1817, aos 20 anos de idade. Com ela, também desembarcou uma
expedição científica, da qual faziam parte “o médico e
mineralogista Johann Baptist Emmanuel Pohl, o paisagista Thomas
Ender e os botânicos Johann Baptist von Spix e Karl Philipp von
Martius” (GOMES, 2010, p. 131). A menção a esses nomes parece
corroborar uma das características atribuídas à princesa: a de
intelectual. Ainda assim, Laurentino Gomes não se detém muito
nos interesses intelectuais da jovem, limitando-se a mencionar que
“a mineralogia era, de longe, seu assunto preferido” (GOMES,
2010, p. 132). Mesmo quando o autor menciona o tipo de educação
que a herdeira dos Habsburgo teria recebido em Viena, seu
objetivo é demonstrar o papel que era atribuído às princesas de
então: “[...] servir ao Estado, o que significava engravidar e parir a
prole mais numerosa e saudável possível para seus futuros
maridos príncipes, reis e imperadores” (GOMES, 2010, p. 129).
Nesse contexto, sendo as princesas preparadas metodicamente
para esse fim, elas recebiam uma educação “que privilegiava o
rigor do protocolo, desestimulava os excessos e procurava anular
qualquer desejo que não se enquadrasse nos seus objetivos oficiais”
(GOMES, 2010, p. 129).
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Todavia, o próprio Gomes indica as transformações pelas
quais D. Leopoldina teria passado no Brasil, que evidenciam certa
iniciativa política por parte da princesa. No livro 1822, embora o
autor mencione a austríaca, sobretudo, no capítulo dedicado a ela
(“A princesa triste”, p. 127-144), ele faz referência ao papel
desempenhado por D. Leopoldina na independência do Brasil logo
nas primeiras páginas do livro. Em um momento tenso, em que as
cortes constituintes de Lisboa pressionavam “para que o Brasil
voltasse à condição de colônia” e “destituíam D. Pedro do papel de
príncipe regente”, em que a metrópole orquestrava um ataque ao
Rio de Janeiro contra os partidários da independência (GOMES,
2010, p. 34-35), a princesa teria enviado uma carta ao marido em
que lhe apontava a decisão a ser tomada: “Senhor, o pomo está
maduro, colhe-o já!” (GOMES, 2010, p. 36). No entanto, o
jornalista reconhece, em nota de fim de página, que o documento
mencionado, no qual D. Leopoldina teria externado seu
posicionamento favorável à independência do país, nunca foi
encontrado: a carta, citada pelo historiador Tobias Monteiro em
seu livro A elaboração da independência, é conhecida “apenas por
referência feita a ela por Luís Saldanha da Gama, membro da
comitiva do príncipe no Ipiranga” (GOMES, 2010, p. 42). Aqui
deparamo-nos, então, com uma característica que perpassa o livro
de Gomes em termos de composição narrativa e de pesquisa
historiográfica: as notas de fim de página.
É certo que o uso das notas demonstra uma tentativa de
rigor na pesquisa – ou seja, os episódios narrados não seriam
invenção do autor – e, ao mesmo tempo, uma tentativa de atribuir
aos historiadores citados, como Tobias Monteiro, o papel de
“autoridade livresca” – algo que já fizera o jornalista Eduardo
Bueno na coleção Terra Brasilis, como assinala o historiador
Rodrigo Bragio Bonaldo (2010, p. 55). Desse modo, tanto ao longo
do texto quanto nas notas de fim de página, Gomes representa o
passado a partir da “representação de suas autoridades” – ou seja,
a partir do “credenciamento dos historiadores” (BONALDO, 2010,
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p. 56) que ele utiliza, a despeito da descontextualização de seu
lugar de enunciação.
Vejamos outro excerto em que o autor menciona a
participação da princesa no episódio da independência:
[...] Leopoldina distancia-se das ideias conservadoras da corte de
Viena e adota um discurso mais liberal a favor da causa
brasileira. [...] A declaração de Independência, em setembro,
escrita por José Bonifácio, foi assinada por ela e enviada a D.
Pedro, que ainda estava em São Paulo. [...] Depois disso,
Leopoldina se empenhou a fundo no reconhecimento da
autonomia do novo país pelas cortes europeias, escrevendo cartas
ao pai, imperador da Áustria, e ao sogro, rei de Portugal
(GOMES, 2010, p. 136).

Ao referir-se à mudança de posicionamento político da
futura imperatriz, o jornalista não adentra nos porquês da
transformação. Leopoldina era, a princípio, defensora da
monarquia absolutista, como eram os Habsburgo, porém, no caso
brasileiro, ela contribuiu “para consolidar uma solução política
equidistante do jacobinismo republicano e do conservadorismo da
Santa Aliança” (WEHLING, 1997, p. 7). Por quê? Porque, dado o
contexto, a opção pela independência e pela decorrente monarquia
constitucional foi seu modo de declarar a “rejeição de uma Europa
na qual sopravam aqueles ventos reformistas dos quais
discordava”, segundo Angel Bojadsen (2006, p. 11). Já para Del
Priore, mesmo que o “coração” de Leopoldina permanecesse fiel ao
absolutismo, seus “deveres de boa e amorosa esposa” impediam-na
de entrar em atrito com o marido, cujos princípios eram “liberais”
(DEL PRIORE, 2012, p. 51). A historiadora reitera sua interpretação
das cartas que a princesa enviava ao pai e à irmã: “Só concordava
com o marido por prudência” (DEL PRIORE, 2012, p. 68).
Percebemos, portanto, que Mary Del Priore opta por
outro tipo de abordagem, em que, a partir da esfera doméstica de
D. Pedro e da princesa consorte, ela adentra na esfera política na
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qual ambos estavam inseridos. Segundo a autora, “a crise política
[de 1821 e 1822] aproximou o casal”, de modo que Leopoldina teria
passado a “lutar contra a desunião e o enfraquecimento” do Reino
do Brasil: “Lia panfletos e jornais que eram impressos e
distribuídos pelos maçons nas ruas da cidade. Na Quinta da Joana,
recebeu membros do grupo que queria a independência do Brasil.
Conspirou com o Partido do Fico e afirmava que D. Pedro devia
organizar o governo do jeito que quisesse” (DEL PRIORE, 2012, p.
61). Com efeito, em 9 de janeiro de 1822, D. Pedro anunciou que
não retornaria a Portugal e que ficaria no Brasil. Essa decisão
desencadearia outras tensões com a metrópole, como a tentativa de
ataque ao Rio de Janeiro, já citada aqui. Enquanto D. Pedro, entre o
final de agosto e o início de setembro daquele ano, encontrava-se
em São Paulo para “pôr ordem nas coisas”, ele recebia “cartas de
Leopoldina, de seu pai, D. João VI, e de José Bonifácio” (DEL
PRIORE, 2012, p. 88). Esse é o gancho utilizado por Del Priore para
evocar a suposta carta que Leopoldina, “conhecida por sua
dedicação ao marido”, teria enviado ao príncipe regente: “[...] o
Brasil será em vossas mãos um grande país, o Brasil vos quer para
seu monarca. Com o vosso apoio ou sem o vosso apoio ele fará sua
separação. O pomo está maduro, colhe-o já senão apodrece” (DEL
PRIORE, 2012, p. 89).
Novamente nos deparamos com a famosa frase atribuída
à princesa austríaca, que Mary Del Priore, ao contrário de
Laurentino Gomes, reproduz sem qualquer observação. Embora
seja doutora em História Social pela Universidade de São Paulo
(USP) e pós-doutora pela École des Hautes Études en Sciences
Sociales (EHESS), a historiadora não utiliza plenamente os
métodos da história acadêmica para a consecução de sua obra de
divulgação – e não me refiro aqui à evidente ausência de notas de
rodapé ou de fim de página em A carne e o sangue. É certo que, ao
final do livro, Del Priore elenca as fontes utilizadas, como os
manuscritos e periódicos consultados na Biblioteca Nacional,
porém, mesmo entre as cartas e as notas do Fundo/Coleção Tobias
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Monteiro sobre as quais a autora se debruçou, não há vestígio da
suposta carta de Leopoldina exortando D. Pedro a colher “o pomo
maduro”.
Entretanto, seria possível argumentar que não interessa à
autora, em uma obra de divulgação, adentrar em “detalhes” na
narrativa, diferenciando as informações extraídas das fontes
primárias daquelas reproduzidas em fontes secundárias. Neste
caso, considero pertinente suscitar o debate sobre “história
pública”, que vem ocorrendo nos Estados Unidos, pelo menos,
desde a década de 1970, mas que ainda é incipiente no Brasil.
Nesse caso, se percebemos a história pública como “história
popular” – no sentido de que se trata de uma história não apenas
vista ou lida por um grande número de pessoas, mas também feita,
em sua maioria, para um público amplo –, deparamo-nos com sua
presença nos mais diversos lugares. A historiadora Ludmilla
Jordanova cita, de maneira difusa, algumas das manifestações
dessa história pública:
[…] a disciplina acadêmica; a disseminação e a exposição de suas
descobertas a amplas audiências utilizando todos os meios
disponíveis; o próprio passado em suas muitas formas diferentes;
e a consciência difundida daquele passado que varia de pessoa
para pessoa, de grupo para grupo, de país para país. Os museus e
os locais de patrimônio são os exemplos principais das
complexidades da história pública.2

Aqui não me interessa adentrar no debate acerca do papel
que os museus exercem atualmente – quer como lugares de
memória, quer como espaços evidentes de história pública –,
embora, vale dizer, o Museu de Arte do Rio (MAR), em visita que
2

Para consultar original: “[…] the academic discipline; the dissemination and display of its findings
to wide audiences using all available media; the past itself in many different forms; and a diffused
awareness of that past that varies from person to person, group to group, country to country.
Museums and heritage sites are prime examples of the complexities of public history”. JORDANOVA,
Ludmilla. History in Practice. London: Hodder Education, 2006, p. 127.
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realizei em janeiro de 2017, tenha tido como tema de sua exposição
principal os duzentos anos da vinda da princesa austríaca para o
Brasil: “Leopoldina: princesa da independência, das artes e das
ciências”. Pelo próprio título da exposição, é possível depreender
que a amostra sobre nossa primeira imperatriz tenha optado por
uma narrativa museológica que ressaltasse a importância de D.
Leopoldina nas três áreas, satisfazendo a curiosidade sobre o
passado e, ao mesmo tempo, moldando as formas pelas quais essa
curiosidade é satisfeita.3 Mas não é assim também que trabalham
Gomes e Del Priore em suas obras de divulgação? O apelo a
“julgamentos morais”4 – ou, antes, a juízos de valor – e a busca
pela “mobilização de sentimentos”5 perpassam, em maior ou
menor medida, ambas as obras aqui analisadas, porquanto 1822
contempla capítulos que se assemelham a minibiografias, ao passo
que A carne e o sangue é vendido explicitamente como biografia.
Para Jordanova, as biografias devem ser vistas no contexto da
história pública pelo fato de levarem a história a um público mais
abrangente e, ao mesmo tempo, por serem elas próprias
amplamente discutidas.6
Sob esse viés, seria apropriado denominar Laurentino
Gomes e Mary Del Priore como “historiadores práticos” ou
“historiadores públicos” em oposição aos “historiadores
acadêmicos”, como ocorre nos países anglófonos? De acordo com o
historiador Jurandir Malerba (2014, p. 27-50), nos Estados Unidos
ou na Inglaterra, os “historiadores públicos” têm “treinamento
universitário profissional no tratamento dos princípios ou
3

Para consultar original: “While museums satisfy curiosity about the past, they also shape the forms
such curiosity is permitted to take”. Ibid., p. 129.
4

Para consultar original: “The point about history that reaches wider audiences is that the moral
judgements can be crude, implicit or concealed […]”. Ibid., p. 137.
5

Para consultar original: “[…] in mobilising potent feelings that can loosely be described as ‘moral’,
public history works with the emotions”. Ibid., p. 145.
6

Para consultar original: “Readers may be surprised that I mention biography in the context of
public history, yet as one of the most popular and enduring of historical genres, biographies bring
history to a broad public and are themselves widely discussed”. Ibid., p. 142.

ALICE D. TRUSZ; CARMEM A. RIBEIRO; EDUARDO R. J. KNACK; VIVIANE V. HERCHMANN (ORGS.) | 27

fundamentos da história como ciência” para atingir grandes
audiências. No Brasil, ao contrário, os leigos carecem de
treinamento, bastando-lhes “a perícia narrativa e as articulações
mercadológicas” para o exercício do ofício. Prevaleceria, assim,
uma “história paroquial, episódica, factual, pitoresca, anedótica,
biográfica, das grandes batalhas, em rápidas narrativas dramáticas
inflamadas”, como observou Roy Rosenzweig, citado por Malerba
(2014, p. 32). Contudo, no caso de Del Priore, não estamos falando
de uma leiga que escreve história para o grande público. Estamos
falando de uma historiadora com trajetória acadêmica, cuja perícia
narrativa torna equivalentes os episódios que documentadamente
aconteceram e os episódios que podem ou não ter acontecido –
como as palavras que Leopoldina teria dirigido ao então príncipe
regente do Brasil em um momento crucial de nossa história.
Nesse sentido, o jornalista Sergio Vilas Boas, ao
reconhecer que uma biografia é o resultado de um diálogo com
diversos campos do conhecimento, chega a afirmar que o biógrafo
pode ser levado “a descumprir protocolos metodológicos de seu
campo de formação” (VILAS BOAS, 2002, p. 17). De modo análogo,
Sabina Loriga (2011) observa que “não existe nenhuma regra
formal nesse domínio [biográfico]”, o qual se equilibra “entre
verdade histórica e verdade literária”. Entretanto, a historiadora
brasileira opta por sublinhar as regras do ofício de historiador na
produção de biografias históricas, ao mesmo tempo em que encara
tais biografias como produtos culturais cujos leitores são também
alcunhados de “consumidores de história” (DEL PRIORE, 2009, p.
7-16). Em suas palavras:
[...] muito além dos jardins da universidade, existem, hoje,
centenas de dezenas de consumidores de história. [...] Para estes
consumidores de história, o discurso histórico não difere muito
do literário. As relações entre as duas disciplinas não são nem
hierárquicas, nem diretas. Ou seja, no seu significante o texto de
história é um produto, submetido às condições sociais, culturais e
econômicas de sua produção. O autor, por sua vez, lhe dá o
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“sopro gerador” enquanto o leitor o ressignifica. Com a diferença
que o sopro gerador que lhe insufla o historiador passa por uma
série de regras do ofício: a pesquisa documental, a crítica interna
e externa da documentação, a interpretação das informações
trazidas pelas fontes, o diálogo com os especialistas do assunto, a
inclusão de notas e referências, e, finalmente, o preenchimento
de uma lacuna. Ou seja, como a literatura, a história é, também,
um processo vivo de produção, circulação e consumo de
discursos. Como o romance, a história conta. E contando, ela
explica. Como o romance, a história escolhe, seleciona, simplifica,
organiza, reduz um século a uma página (DEL PRIORE, 2009, p.
14).

Sim, Del Priore aproxima história e literatura, de tal
modo que essa aproximação acaba por refletir-se na narrativa. Em
um mesmo parágrafo de A carne e o sangue, por exemplo, a autora
tece comparações entre os hábitos de D. Leopoldina e de seus
súditos no Brasil. A princesa, em todos os aspectos, seria a antítese
dos habitantes daqui: “Ela comia com talheres; eles, com as mãos.
Ela gostava de ler, eles desconheciam o prazer da leitura. Ela
sentava-se em cadeiras, mas as damas, de acordo com o costume
oriental, com as pernas cruzadas no chão. Ela era feia, enquanto
eles a queriam bonita” (DEL PRIORE, 2012, p. 33). Se a referência
à intelectualidade e à educação de Leopoldina é uma constante nas
biografias sobre a princesa, recorrendo, em certa medida, ao
contraste entre a corte de Viena e a corte do Rio de Janeiro, a
referência a sua suposta falta de beleza é ainda mais comum
quando se trata de “explicar” a escancarada infidelidade do marido.
Contudo, Del Priore, nas primeiras páginas de seu livro, acrescenta
um “dado” novo: a feiura da princesa teria contribuído para seu
isolamento no Brasil – ao não corresponder supostamente à
expectativa de seus súditos no quesito “beleza”, a distância entre
ela e eles teria aumentado. Nesse sentido, a prosa de Paulo Setúbal,
ainda em 1927, já havia colaborado para a construção e a
popularização de uma Leopoldina decepcionante aos olhos da corte
e de D. Pedro quando de sua chegada ao Brasil: “D. Leopoldina
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chegou. O Brasil inteiro desentorpeceu-se com o ribombo das
festas. Que alvoroço! [...] Ferreteava toda a gente uma grande
ânsia por conhecer a futura imperatriz. Mas... que decepção! D.
Leopoldina era feia. [...] D. Pedro, como ninguém, sentiu o
desfulgor da mulher” (SETÚBAL, 1993, p. 67).
Tanto Mary Del Priore quanto Laurentino Gomes
utilizaram a obra do jornalista e escritor para compor suas
narrativas sobre a herdeira dos Habsburgo. Um historiador
acadêmico poderia utilizá-la igualmente em sua pesquisa, porém
ele, no mínimo, atentaria para o contexto de produção da obra,
realizando uma crítica interna – até mesmo porque o livro de
Setúbal aproxima-se de um gênero literário que não discutirei
aqui, o do “romance histórico”. Independentemente da advertência
do autor de As maluquices do imperador, sua obra não é encarada
como uma obra historiográfica: “[...] é bom que o leitor saiba,
desde agora, não haver eu inventado a substância de nenhuma das
histórias que aí vão. Catei-as em vários autores” (SETÚBAL, 1993,
p. 5).
De todo modo, a suposta feiura de D. Leopoldina ganha
destaque nas obras de Setúbal e de Del Priore e, em menor medida,
na de Gomes (já que apenas um capítulo de 1822 é dedicado
exclusivamente à princesa consorte). Assim, a tristeza pela qual a
princesa é acometida ao longo dos anos – ou, precisamente, ao
longo das páginas dos livros que sintetizam a passagem do tempo
– seria consequência, dentre outras coisas, de sua falta de
formosura. Segundo Gomes, Leopoldina “[...] tinha tudo o que o
marido, D. Pedro I, valorizava numa mulher, menos o
fundamental: beleza e sensualidade” (GOMES, 2010, p. 127).
Outros autores – aqueles nos quais o jornalista paranaense embasa
sua narrativa – haviam proferido palavras semelhantes ao se
referirem à princesa: de Alberto Rangel a Octávio Tarquínio de
Sousa, passando pelo já citado Paulo Setúbal. Afinal, dentre as
muitas mulheres que D. Pedro teria amado – não só Domitila de
Castro, apesar de ela ter sido a favorita do imperador –, a única
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que o príncipe português não amou foi Leopoldina, de acordo com
Setúbal: “Por quê? D. Leopoldina não foi hábil. Não teve a astúcia
de se fazer amar: preocupou-se muito pouco em ser mulher.
Desleixou sempre a arte de seduzir pela graça” (SETÚBAL, 1993, p.
64).
As “anedotas” e os “fatos curiosos” do romancista,
proferidos na década de 1920, tinham apelo junto a seu público
leitor.7 Ao reduzir o papel da mulher à sedução pela graça, o autor
responsabiliza D. Leopoldina por sua falta de habilidade em
conquistar o coração do marido. No entanto, se podemos criticar as
colocações machistas de Setúbal, o que poderíamos reservar aos
autores que reproduzem atualmente um discurso semelhante? Na
narrativa de Gomes, o próprio virtuosismo da princesa é
sobreposto pela sua falta de vaidade: “A intelectual e virtuosa
Leopoldina era, porém, rechonchuda e desleixada com as roupas e
o corpo. Preferia colecionar rochas, borboletas, plantas e animais
silvestres a participar das festas e noitadas que tanto fascinavam o
marido” (GOMES, 2010, p. 127). De modo análogo, Del Priore, ao
se debruçar sobre o “amor profano” vivido por D. Pedro e
Domitila, ressalta que a educação refinada da filha do imperador
Francisco I também teria se constituído como um entrave na
relação entre marido e mulher: “E o que dizer da facilidade com
que [D. Pedro e Domitila] se comunicavam, ambos diretos e sem o
verniz da educação sofisticada que tinha, por exemplo,
Leopoldina?” (DEL PRIORE, 2012, p. 83).
No tópico seguinte, perscruto o modo pelo qual
Laurentino Gomes e Mary Del Priore constroem uma “princesa
7

Infiro a relação entre Paulo Setúbal (1893-1937) e seus leitores por conta da sequência de obras
publicadas pelo escritor e jornalista nas décadas de 1920 e 1930 – Alma cabocla (1920), A Marquesa
de Santos (1925), O Príncipe de Nassau (1926), As maluquices do imperador (1927), Nos bastidores
da História (1928), O ouro de Cuiabá (1933), Os irmãos Leme (1933), El-Dorado (1934), O romance
da prata (1935), O sonho das esmeraldas (1935), Um sarau no Paço de São Cristóvão (1936), A fé na
formação da nacionalidade (1936) e Confiteor (1937) –, e também pelo fato de ele ter sido eleito, em 6
de dezembro de 1934, para a cadeira 31 da Academia Brasileira de Letras. Disponível em:
www.academia.org.br/academicos/paulo-setubal/bibliografia Acesso em: 19 abr. 2017.
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triste” em suas narrativas. Em linhas gerais, as obras de divulgação
dos autores, embora não sejam destituídas de “cultura geral” e de
relativo “talento literário”, dispensam “mediações conceituais” e
recorrem, por vezes, a “juízos de valor” e a “sentimentalismos” na
apresentação dos resultados de suas pesquisas – ou, antes, na
construção de suas personagens.
Leopoldina, uma princesa triste
Wilhelm von Humboldt, em 12 de abril de 1821, havia
proferido um discurso sobre a tarefa do historiador na Academia
de Berlim. Sabina Loriga (2011), atenta a esse discurso, toca em um
ponto que considero importante para a análise das obras de
Laurentino Gomes e de Mary Del Priore: a compreensão do
passado requer imaginação. Não sendo possível a leitura direta dos
acontecimentos da história, o historiador tem que “ampliar o
máximo possível seu eu, a fim de se deixar penetrar pelas
realidades passadas”, o que não significa dizer que essa
“imaginação para a verdade do real” seja equivalente à invenção ou
à fantasia – ao contrário, “em vez de se elevar acima da realidade,
[o historiador] mergulha nela [...]” (LORIGA, 2011, p. 94-95). O
discurso de Humboldt tem outros desdobramentos, porém deixeime ater apenas na parte relativa à “imaginação” do historiador.
É certo que Gomes, na introdução de seu 1822, expõe que
seu livro é o resultado de um trabalho jornalístico: um livroreportagem. O termo que o autor basicamente utiliza para
descrever o método que ele emprega é a “observação”:
Durante três anos, pesquisei mais de 170 livros, artigos, teses de
mestrado e doutorado, entre outros documentos. Também visitei
os locais mais emblemáticos dos acontecimentos de dois séculos
atrás nesses dois países [Brasil e Portugal]. É o que diferencia um
trabalho acadêmico convencional de um livro-reportagem como
este. A técnica jornalística permite observar o presente e
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constatar que, apesar da grande distância no tempo, esses locais
contêm ainda hoje informações relevantes (GOMES, 2010, p. 23).

Não há aparentemente espaço para “imaginação” – nem
mesmo “interpretação” ou “crítica” – no fazer jornalístico de
Gomes. Já Del Priore, em A carne e o sangue, não dedica quaisquer
páginas a uma introdução, na qual ela aborde brevemente, tal
como fizera Gomes, a trajetória de sua pesquisa. Sabemos, porém,
o quão controverso seria incluir, em uma obra de divulgação ou
mesmo em uma obra historiográfica, o uso da imaginação como
modo de compreender o passado. Todavia, narrativamente, ambos
os autores lançam mão de uma “imaginação” próxima à ficção
literária – diferente daquela compreendida por Humboldt – na
construção biográfica de D. Leopoldina.
Se, no início do casamento com D. Pedro, a futura
imperatriz vivera anos relativamente felizes, ela, paulatinamente,
vai se tornando uma “princesa triste”8 em face da turbulência
política, das sucessivas gestações e, sobretudo, da escancarada
relação amorosa entre seu marido e Domitila de Castro. Vejamos
de que modo Gomes relata o impacto das gestações sobre
Leopoldina (foram nove no total):
A sequência de gravidez e parto logo cobrou seu preço. A princesa
de olhos muito azuis e pele rosada que chegara ao Brasil em 1817
virou uma matrona. Por comodidade, não usava colete ou
espartilho, como era moda entre as mulheres elegantes da época.
A falta desse adereço deixava à mostra o corpo flácido e as curvas
exageradas. [...] À medida que Leopoldina engordava e
descuidava da aparência, D. Pedro ia se tornando mais abusado
nas aventuras extraconjugais. O que antes era dissimulado logo
se tornou público (GOMES, 2010, p. 135).

8

De acordo com Del Priore, “o futuro negro fizera da jovem uma princesa triste”. DEL PRIORE, A
carne e o sangue, op. cit., p. 58. De acordo com Gomes, “Morreu jovem, com menos de trinta anos,
triste e abandonada pelo marido. No final da vida, passou necessidades e afundou-se em dívidas
distribuindo esmolas para os pobres do Rio de Janeiro”. GOMES, Ibid., p. 128.
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A descrição sobre o “desleixo” da princesa, decerto, é
amparada pelas “autoridades livrescas” que o autor utiliza
acriticamente não apenas na pesquisa, mas também como “quase
personagens” da narrativa.9 No entanto, no excerto acima (que
compila dois parágrafos), Gomes faz uma livre associação de causa
e efeito entre a falta de cuidado de Leopoldina com a sua aparência
e o despudor público de D. Pedro nos seus relacionamentos com
outras mulheres. A afirmação do jornalista não é dotada de
“imaginação” histórica: são os juízos de valor que sua verve
literária traz à tona que lhe permitem condenar ou absolver um de
seus personagens. Ao atribuir a D. Leopoldina a infidelidade
pública do marido, o autor exime D. Pedro da não dissimulação de
suas relações extraconjugais.
Curiosamente, Mary Del Priore envereda por um
caminho semelhante ao de Gomes quando descreve D. Leopoldina:
Pudica e religiosa, ela se prestava mais aos deveres de
sacrossanta esposa do que aos apetites do marido. No plano
físico, D. Pedro contentava-se em honrar sua prolífica consorte. E
sua fertilidade contribuía para afastá-la dele, pois, ao mesmo
tempo em que as maternidades reforçavam sua posição de
princesa real, elas apagavam seu frescor juvenil, fazendo dela
uma matrona e acentuando as diferenças com o garboso marido.
[...] A princesa sofria em silêncio por não conseguir fazer-se
amada por um esposo que ela procurava agradar
apaixonadamente. O jovem irrequieto a quem se unira tinha-lhe
consideração. Mas não lhe entregou o coração (DEL PRIORE,
2012, p. 72).

Notemos que tanto Gomes quanto Del Priore utilizam um
mesmo termo para descrever a mudança no corpo da princesa: ela
teria se tornado uma “matrona” com o tempo. Essa transformação
teria sido ainda mais evidente se comparada à do marido, que se
9

Termo advindo de Paul Ricoeur em Tempo e Narrativa, tomo 1. BONALDO, Presentismo e
presentificação do passado, op. cit., p. 56.
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mantinha “garboso”. Outrossim, a religiosidade de D. Leopoldina
teria contribuído para o afastamento de D. Pedro – não
propriamente do leito conjugal, mas nos planos erótico e
sentimental. Comumente uma “imaginação” literária parece
permitir à historiadora resvalar para uma espécie de
sentimentalismo: o príncipe não entregou o “coração” à princesa
que o amava, mas entregou-o à amante – “uma mulher cujo culto
[ele] iria celebrar publicamente” (DEL PRIORE, 2012, p. 84).
Conforme a autora, D. Pedro instava Domitila a se
apresentar “bem-vestida e decente”, por isso ele lhe enviava
“touquinhas de renda e pérolas” e lhe pagava “os vestidos feitos
pelas madames Josefine ou Durocher, as mais famosas modistas do
Primeiro Reinado” (DEL PRIORE, 2012, p. 122). Já Leopoldina
“parecia um homem ou um saco de batatas” ao ser desenhada de
costas pelo pintor Charles Landseer. “Esguedelhada”, “negligente
no vestir”, assim a caracteriza Del Priore, que ainda lhe ensaia um
reproche: “Mas tal desleixo não era admissível numa imperatriz”
(DEL PRIORE, 2012, p. 122). Gomes, por seu turno, ressalta que,
no momento em que D. Pedro levara Domitila ao Rio de Janeiro, a
amante teria passado “a receber todas as atenções, presentes e
honrarias do imperador, enquanto Leopoldina ia sendo ofuscada e
humilhada em público. Abandonada pelo marido, recebia cada vez
menos dinheiro para a casa e o sustento dos filhos” (GOMES, 2010,
p. 137).
A princesa triste é assim retratada à medida que seu
perfil é contrastado com o de Domitila. Segundo Del Priore, o
imperador teria amado a nobre paulista porque ela era dotada de
“inteligência, independência e capacidade de usar o mundo em seu
benefício” (DEL PRIORE, 2012, p. 82); porque ela era “alegre e
gostava de se divertir” (DEL PRIORE, 2012, p. 111); porque ela era
“uma mulher livre e apaixonada que não poluía o prazer com
escrúpulos e orações” (DEL PRIORE, 2012, p. 83); porque ela era,
por fim, “esplêndida” – “pele acetinada e sem marcas de varíola,
uma massa de cabelos escuros e brilhantes que na época valiam

ALICE D. TRUSZ; CARMEM A. RIBEIRO; EDUARDO R. J. KNACK; VIVIANE V. HERCHMANN (ORGS.) | 35

admiração, rosto ovalado, boca pequena, mas ‘bem mobiliada’ de
dentes, olhos escuros com palhetas esverdeadas [...]” (DEL
PRIORE, 2012, p. 84-86). Em outras palavras, Titília teria sido o
oposto do que havia sido Leopoldina – um “oposto” que Del Priore
se empenhou em apresentar de modo positivo.
Em realidade, ao procurar restituir a dimensão individual
da história, a autora faz emergir de sua biografia uma visão menos
plural do passado. Seus personagens são praticamente
unidimensionais, apesar dos muitos adjetivos com que são
descritos. Em que lugar, portanto, situa-se o pequeno “x” a que se
refere Loriga a partir da fórmula proposta por Johann Gustav
Droysen em 1863: A = a + x? Temos que “A”, ao equivaler ao gênio
individual (tudo o que é singular ao ser humano), é a soma de “a”
(circunstâncias externas: país, povo, época, etc.) e de “x”
(contribuição pessoal, obra da livre vontade). Nesse sentido, Loriga
observa que, “embora infinitamente pequeno, o x é fundamental,
já que é ele que dá à história seu movimento” (LORIGA, 2011, p.
97).
É certo que Del Priore intercala a narrativa sobre os
desdobramentos amorosos e políticos de D. Leopoldina e de D.
Pedro com a referência aos imaginários da época – sobre a
melancolia, sobre a paternidade, etc. Assim, o pequeno “a”
perpassa toda a sua narrativa. Já o pequeno “x”, tão minúsculo
quanto fundamental, parece repousar no pequeno “a” em diversos
trechos de A carne e o sangue. Por exemplo, com a morte de D.
Leopoldina, em 11 de dezembro de 1826, “enterrava-se a imagem
da dona de convicções hereditárias: monarquia absoluta,
autoridade real e obediência dos súditos eram princípios
sacrossantos que a Habsburgo levou embora consigo” (DEL
PRIORE, 2012, p. 187). Os princípios da imperatriz, elencados pela
historiadora, fazem referência compulsoriamente a sua dinastia.
Do mesmo modo, a situação em que se vê D. Pedro, após a morte
da esposa, remete àquilo que a soberana representava em termos
dinásticos: “Civilidade, educação, compostura, importados de uma
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das mais refinadas cortes europeias iam-se para debaixo da terra
com o corpo sofrido de Leopoldina, e com seu precioso sangue
azul” (DEL PRIORE, 2012, p. 193).
O adjetivo frequentemente empregado para referir-se a
Leopoldina – “sofrida”, e suas variações – é respaldado pela
história do triângulo amoroso e pelo tom das cartas da imperatriz,
o que significa que a “princesa triste”, ao menos, tivera acesso a
uma escrita que lhe quebrava o silêncio. Como assinala a
historiadora francesa Michelle Perrot, o silêncio das mulheres, no
século XIX, “é quebrado apenas pelas privilegiadas da cultura”
(PERROT, 2005, p. 30). Sob essa perspectiva, as missivas e as
fontes privadas, em geral, reforçariam “a desigualdade pela
assimetria daquilo que iluminam. Elas têm um outro
inconveniente: o de sublinhar um pouco mais os laços das
mulheres com a esfera privada, pois emanam desta esfera”
(PERROT, 2005, p. 31). Ainda assim, os próprios desdobramentos
políticos que culminaram na independência do Brasil e no Primeiro
Reinado podem ser perscrutados por meio das cartas que
Leopoldina enviara ao marido e ao pai.
Por último, Laurentino Gomes não se limita a “observar”
os acontecimentos do passado narrados pelas “autoridades
historiográficas”. Ele também seleciona, interpreta, adjetiva,
comenta: “A última carta de Domitila a D. Pedro é triste e
melancólica, como todas as grandes histórias de amor que se
acabam, mas cheia de dignidade” (GOMES, 2010, p. 277). O tom
conferido ao desfecho da história de amor entre o imperador e a
marquesa é mais dramático que o do relato da morte da
imperatriz: “Ao saber da morte de Leopoldina, D. Pedro retornou
às pressas ao Rio de Janeiro e se trancou em luto de oito dias. [...]
Já na noite seguinte ao regresso, D. Pedro foi enxugar as lágrimas
na cama da marquesa de Santos” (GOMES, 2010, p. 140-141). O
tom sarcástico de Gomes perfaz o significado atribuído ao lugar
que Leopoldina teria ocupado na vida sentimental do viúvo. O
autor reproduz, assim, a imagem de uma princesa sofredora, cuja
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contribuição pessoal – seu pequeno “x” – é reduzida, afinal, ao seu
próprio sofrimento.
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GETÚLIO VARGAS E A ESCRITA DE SI:
MEMÓRIAS COMO SUBSTRATO PARA A FICÇÃO
Tatiana Zismann
As reflexões abordadas neste texto são parte da tese
intitulada Getúlio Vargas em mundos de ficção: a “persona”
histórica e seus múltiplos ficcionais, defendida no departamento de
Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em janeiro
de 2012. Sendo o objeto do estudo literário, ele apresenta
especificidades constitutivas e pactos de leitura mediados por
convenções ficcionais, que configuram as obras selecionadas como
Literatura. O problema da pesquisa, porém, não se esgota em
seara estritamente literária — o que explica a presença deste artigo
nesta publicação —, uma vez que o objeto representado nas obras
selecionadas é um sujeito histórico, que foi acomodando ao longo
do tempo, sob o seu nome, inúmeras representações discursivas
relacionadas à memória e história, e os autores de ficção
utilizaram, em maior ou menor grau, documentos históricos
concernentes a essas representações com o propósito de criar
Getúlio Vargas como personagem de ficção.
As obras analisadas na tese, das quais algumas serão
destacadas aqui, com seus respectivos autores, são: os tomos O
retrato e O arquipélago de O tempo e o vento (Erico Verissimo), o
romance biográfico Getúlio (Juremir Machado da Silva), O homem
que matou Getúlio Vargas (Jô Soares), o noir Agosto (Rubem
Fonseca), a interpretação Quem matou Vargas (Carlos Heitor
Cony) e a novela O dia em que Getúlio matou Allende (Flávio
Tavares). Chama a atenção a grande quantidade de escritas
ficcionais (ou bastante próximas à ficção, como no caso de Carlos
Heitor Cony), que perspectivam Getúlio Vargas (1882-1954) como
personagem literário. Essa migração de Getúlio Vargas para a
Literatura instiga a analisar quais são os efeitos de verdade criados
na ficção, ao mesmo tempo em que se analisam documentos,
testemunhos e linhas de interpretação históricos manejados pelos
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autores que tomaram para si a tarefa de recriar Getúlio Vargas
mediante convenções literárias. Cada obra aportou questões
próprias frente à problemática levantada, ao mesmo tempo em que
se vislumbraram regularidades, tornadas evidentes pela
comparação. Ao se observarem as performances literárias da
personagem mediante as particularidades presentes em cada obra,
atentou-se para os traços repetitivos do corpus.
O evento central da biografia de Getúlio Vargas, o
suicídio, constitui — a leitura comparada demonstrou — uma
espécie de “nó” narrativo comum às obras estudadas (à exceção de
Erico Verissimo, que não aborda a personagem depois de 1945 e
somente lança índices acerca do suicídio). A constância da temática
da representação do suicídio demonstra que esse “nó” tanto
amarra (sentido lato do termo) as obras numa preocupação
comum (dispor os móbiles do suicídio), como também funciona
como um elemento que serve para dar ação à fábula (TYNIANOV,
1976). Nesse aspecto, é exemplar o caso de Cony, que faz do
suicídio o ponto inicial da trama e a “luz” que iluminou a vida de
Vargas em sua interpretação. É também devido à importância do
suicídio que Juremir Machado da Silva inicia a ação de seu
romance na reunião ministerial1 em que a personagem Getúlio faz
uma retrospectiva mental de sua vida desde o dia 03 de outubro de
1930, quando gravou pela primeira vez em seus cadernos de
memórias a possibilidade da morte como saída para a desonra e
ignomínia frente aos rumos de uma revolução de resultados
incertos.
Dizer que houve pesquisa histórica da parte dos
romancistas aqui analisados é uma afirmação desnecessária.
Getúlio Vargas, como homem ou político, deixou uma profusão de
documentos e fomentou um sem número de interpretações. A
figuração de uma personagem histórica em mundo ficcional —
1

É depois da reunião ministerial, na qual Vargas, junto de seus ministros, decide-se por uma licença
do cargo, que se dá o desfecho trágico do Presidente.
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sujeita, portanto, a possibilidades de recriação menos restritas do
que as necessárias ao fazer historiográfico — carrega consigo, em
virtude de sua condição primeira, um lastro histórico que implica
mediações para a migração da personagem. A leitura das obras
literárias mostra como alguns dos autores estudados trazem
reflexões para o interior da narrativa sobre as representações
históricas.
A análise desenvolvida neste artigo privilegia o Diário2
escrito por Getúlio Vargas e a sua Carta-testamento, atentando-se
para o valor documental desses testemunhos e os efeitos da autoria
dessa escritura empreendida pelo Presidente suicida,
exemplificando-os nas obras de Juremir Machado da Silva e de
Carlos Heitor Cony. Pergunta-se, assim, em que medida as opções
autorais de Getúlio Vargas — as cartas, o diário e o suicídio —
transformaram o próprio Getúlio Vargas numa espécie de coautor
de suas recriações ficcionais, predeterminando, com o seu gesto
último e as escritas autorreferenciais, uma gama de interpretações
literárias. Dessa maneira, investiga-se como Getúlio Vargas
escreveu uma longa, temporalmente falando, narrativa do suicídio3
2

Composto de apontamentos realizados em cadernos esparsos entre 1930 e 1945, os escritos foram
guardados secretamente por uma das filhas de Getúlio, Alzira Vargas do Amaral Peixoto, e
publicados por sua filha, Maria Celina Vargas do Amaral Peixoto, com o título de Diário, em 1995,
três anos depois da morte de Alzira (D’ARAÚJO, 2004, p. 296). Conforme destaca Maria Celina
D’Araújo, não se trata de um diário íntimo, embora sejam encontradas várias passagens privadas da
vida do estadista. O Diário “não era para Getúlio um recurso para lidar com dilemas existenciais de
ordem pessoal ou íntima” (D’ARAÚJO, p. 295), ainda que, para o caso do suicídio, sejam
significativos do ponto de vista mais intimista.
3

É interessante apontar como a questão profunda e humana do suicídio ganhou muito mais
destaque nas obras literárias do que na “série histórica” (TYNIANOV, 1976). Em Jô Soares, Carlos
Heitor Cony e, mais rapidamente, em Juremir Machado da Silva, o suicídio de Vargas não é
inteiramente perspectivado como um suicídio, mas como um suicídio de caráter homicida. O autor
mais radical em problematizar a disjuntiva suicídio/assassinato é Jô Soares, que coloca, nos
aposentos presidenciais, um homicida, cujo dedo aperta o gatilho do revólver de Vargas. Flávio
Tavares, por sua vez, construiu uma interessante interpretação que faz de Getúlio Vargas o assassino
de Salvador Allende. Tavares cria (são apenas dois capítulos que abordam Getúlio Vargas, sendo um
destinado ao assassinato de Salvador Allende) a mais original das interpretações sobre Vargas. Da
mesma maneira como Getúlio Vargas dispara contra o próprio peito com o seu Colt calibre 32, é
Salvador Allende quem se suicida com seu fuzil AK 47, presente de Fidel Castro, no 11 de setembro
de 1973. Getúlio Vargas é um homicida, pois sua morte como resistência foi um modelo para o

42 | HISTÓRIA CULTURAL: MEMÓRIAS E PERSPECTIVAS DE PESQUISA

(conforme se depreende do seu Diário), que culmina na Cartatestamento.
Apesar de não serem muito frequentes as pesquisas que
se concentram nesse tipo de escrita (GOMES, 2004, p. 10), as
escritas autorreferenciais, ou escritas de si 4, fornecem os
testemunhos profundos sobre a identidade do sujeito, uma vez
que, “a escrita de si é, ao mesmo tempo, constitutiva da identidade
de seu autor e do texto, que se criam, simultaneamente, através
dessa modalidade de ‘produção do eu’” (GOMES, 2004, p. 16).
As escritas autorreferenciais — que abarcam memórias ou
testemunhos escritos em primeira pessoa — possuem uma
concepção de verdade ancorada na subjetividade e nas experiências
de vida dos “atores” que encenam papéis em um “teatro da
memória”5. A documentação memorialista tem sua legitimidade
depositada, como explica a historiadora Angela de Castro Gomes
(2004), não em uma verdade factual, objetiva e externa ao
indivíduo, passível de verificação científica, mas na expressividade
do autor e na ótica que ele assume ao “encenar” a memória. A
escrita de si possibilita a construção de uma memória de si, cuja
construção de linearidade e coerência do indivíduo sobre sua
existência — expressa por uma lógica retrospectiva de fabricação
da vida — acarretará a construção de uma determinada identidade
através da escritura (GOMES, 2004, p. 11).
As escritas de si, ainda que há muito sejam utilizadas
como fonte de pesquisa, destacam-se, mais recentemente, pelo
estatuto documental de natureza particular. Nesse tipo de análise
Presidente socialista chileno, na interpretação de Tavares. Em Cony, o suicídio do Presidente
também tem um aspecto homicida, em consonância com o título Quem matou Vargas.
4

L´écriture de soi é a expressão que intitula ensaio integrante de O que é um autor, de Michel
Foucault (2002). Título homólogo apresenta Angela de Castro Gomes em obra compilatória de
ensaios historiográficos centrados em análises de documentos autorreferenciais (2004).
5

Essa é uma metáfora recorrente nas escritas de si, conforme Angela de Castro Gomes. Ela explicita
a ideia do indivíduo como personagem de si mesmo no texto memorialista, que funcionará como um
palco para performances de múltiplos papéis sociais e máscaras individuais encenados pelo
autor/ator (GOMES, 2004, p. 17).
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documental, o que mais interessa são as construções discursivas da
verdade, ou, conforme explica Ângela de Castro Gomes, a noção de
verdade veiculada ao foro íntimo, em contraponto à verdade
factual da prova científica ou jurídica. A verdade, assim, para este
tipo de documento,
passa a incorporar um vínculo direto com a
subjetividade/profundidade desse indivíduo, exprimindo-se na
categoria sinceridade e ganhando, ela mesma, uma dimensão
fragmentada e impossível de sofrer controles absolutos. A
verdade não mais unitária, mas sem prejuízo de solidez, passa a
ser pensada em sentido plural, como são plurais as vidas
individuais, como é plural e diferenciada a memória que registra
os acontecimentos da vida (GOMES, 2004, p. 13-14).

Atento para essa noção especial de verdade, o
pesquisador deverá despender um tratamento especial às fontes,
nas quais se poderá verificar não exclusivamente a verdade
autoral, mas, sobretudo, os efeitos da performance desenvolvida
por um autor que conta as memórias conforme as seleções e
opções mediante as quais forjará determinada identidade.
A verdade como expressividade permite compreender
que a representação discursiva não é reflexo linear do real ou
expressão fidedigna da intenção do autor, ou que ele controle
absolutamente sua escrita. A verdade depreendida desses
documentos deve ser buscada na expressão e no efeito de verdade
e não perspectivada como verdade desvelada. O efeito-verdade dáse através do pacto de escrita presente na escrita de si, que é
marcado pela sinceridade — ainda que ilusória — do depoente. No
caso do Diário de Vargas, o seu depoimento constrói-se sob o signo
da “lealdade e sinceridade” (VARGAS, 1995, p. 3), uma vez que ele
relata “os fatos de minha vida como quem escreve apenas para si
mesmo, e não para o público” (VARGAS, 1995, p. 3). Não há um
leitor explícito afora sua pessoa, embora se possa pensar na
possibilidade de que os escritos possam vir a ser consultados
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futuramente. Dessa maneira, nas memórias, que teriam sido
escritas apenas para si, “o público teria [...] um largo repositório
de fatos a examinar e uma lição contínua da experiência a
consultar” (VARGAS, 1995, p. 3). O eu constrói, assim, mediante a
escrita de si, uma ficção identitária de sinceridade expressa na
fantasia de escrever apenas para si próprio. A escrita de si
possibilitará, em sua prática, a construção de uma memória de si.
Isso quer dizer que a operação levada a cabo pelo autor implicará,
em termos memorialísticos, na construção de uma autoimagem e
de um passado a ser preservado pelo memorialista tal como ele
deseja que seja lembrado (GOMES, 2004, p.11), e, neste ponto,
precisamente, reside sua ficção do eu.
Um aspecto a ser observado acerca da categoria autor é a
sua capacidade de exercer um princípio aglutinador e identificador
dos tecidos discursivos, característica que, conforme Foucault,
constitui o momento forte da individualização na história das
ideias, dos conhecimentos, das literaturas, na história da filosofia
também, e na das ciências. Mesmo hoje, quando se faz a história
de um conceito, de um gênero literário ou de um tipo de filosofia,
creio que tais unidades continuam a ser consideradas como
recortes relativamente fracos, secundários e sobrepostos em
relação à unidade primeira, sólida e fundamental, que é a do
autor e da obra (2002, p. 33).

Essa reflexão sobre a força unificadora da função-autor6 é
especialmente importante para a presente análise, uma vez que a
Carta-testamento7 de Vargas apresenta uma autoria compartilhada
6

A função-autor reside no fato de que ela não é a mera atribuição de um discurso a um indivíduo
(FOUCAULT, 2002, p. 52), “podendo dar lugar a vários ‘eus’ em simultâneo, a várias posiçõessujeitos que classes diferentes de indivíduos podem ocupar” (FOUCAULT, 2002, p. 56-57).
7

Conforme Thomas Rogers (2006, p. 235), existem quatro cartas escritas por Vargas:
“provavelmente e parcialmente baseada naquela nota [nota escrita a lápis pelo Presidente] e com a
ajuda de Maciel Filho, Vargas expandiu a carta e elaborou alguns de seus temas centrais. Esse
processo tomou pelo menos dois esboços, que poderiam explicar a anotada e corrigida cópia
encontrada no seu cofre. Maciel Filho ou algum ajudante datilografou pelo menos três cópias da
edição final, e Vargas assinou duas delas, dando uma a João Goulart e eventualmente deixando a
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com Maciel Filho, secretário do Presidente. Dado inquestionável é
que a Carta, apesar de redigida a quatro mãos, é veiculada
socialmente mediante a autoria de Getúlio Vargas. A autoria está
“colada” a esse autor, e o seu significado trágico não pode ser
isolado de outras escritas de si, que também carregam as marcas
autorais do suicídio, no caso, o Diário. Autor e obra fundem-se:
esta remete à figura do autor, que lhe é exterior e anterior em
aparência (FOUCAULT, 2002, p. 34).
Na interpretação de Carlos Heitor Cony, obra do corpus
que mais se demora sobre a Carta-testamento, Vargas “foi ao cofre,
num dos cantos do quarto, e de lá retirou algumas folhas de papel,
uma espécie de carta. Sabia de cor aquele documento. Como tudo o
que escrevia, aquela carta tivera uma redação gradativa e
demorada, mas, afinal, conseguira o texto exato para exprimir o
que sentia e o que pretendia” (CONY, 2004, p. 230). Está bem
cimentada em Cony a concepção de que o Presidente “redigira, dias
antes, durante um despacho, o pequeno bilhete que serviria de
introdução ou de encerramento a um documento posterior ‘À
sanha dos meus inimigos deixo o legado de minha morte’. Seu
ajudante-de-ordens, o major Fitipaldi, encontrou o papel entre
outros documentos de rotina e levou o bilhete ao conhecimento de
sua filha Alzira” (CONY, 2004, p. 230). Vargas responde à filha: “—
Deixa de bobagem. Não é isso que estás pensando” (CONY, 2004,
p. 230). O Presidente, então,
apanhou o bilhete e rasgou. A frase ali escrita, embora pequena,
tinha para ele um grande significado. Tão grande que não podia
ser resumido naquele simples desabafo pessoal. Por isso mesmo,
e pensando melhor sobre o assunto, já rabiscara o esboço de um
outro documento, o qual deveria ser mais completo, tanto na
forma, como no conteúdo. Chamara um amigo de confiança, José
Maciel Filho, para desdobrar as poucas linhas que anotara. Além
outra ao lado do criado-mudo (ROGERS, 2006, p. 237) [tradução nossa]. Os vários textos e suas
similitudes continuam a causar confusão. Para uma análise comparada da carta manuscrita, O
legado da morte, e da Carta-testamento, ver Zismann (2012).
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das frases de próprio punho, deixara indicações: ‘Aqui entram
detalhes técnicos, não estou a par das últimas cifras’ (CONY,
2004, p. 232).

Com respeito à alcunha testamento8, Cícero de Almeida
explica que coube a Oswaldo Aranha formular a noção testamental
da Carta, uma vez que foi ele quem empregou essa expressão em
setembro de 1954, em entrevista à Última Hora, onde afirmou:
“não se trata propriamente de uma carta. Legou-nos ele [Getúlio
Vargas] um testamento político em que revela a injustiça que lhe
era feita. [...] É um documento histórico como os que sempre
antecedem as decisões extremas dos grandes homens” (ARANHA
apud ALMEIDA, 2004, p. 24).
A Carta-testamento de Vargas, por suas condições
especiais de escritura, aponta para algumas mediações,
extensamente exploradas por Cony, entre o autor biográfico da
missiva, Vargas, e o seu coautor, Maciel Filho. Ao longo da carreira
política de Vargas, apesar de publicados sob os controles autorais
exercidos pelo seu nome, inúmeros documentos foram escritos
com a ajuda de distintos colaboradores, ou coautores, não somente
Maciel Filho, o ghost-writer da Carta-testamento. Observe como se
dá a mecânica redacional da Carta em Carlos Heitor Cony:
[VARGAS] convocara Maciel Filho para redigir uma espécie de
discurso, que tanto poderia ser mesmo um discurso como uma
declaração, um manifesto, um apelo ou, em último caso, um
testamento. As frases básicas e o espírito da declaração já
estavam prontos, de próprio punho. Maciel Filho estava
habituado, há muito, ao processo de redigir do presidente, tal
como os seus antecessores: Ronald de Carvalho, Gregório da
Fonseca, Lourival Fontes, Queirós Vergara e outros (CONY, 2004,
p. 234).

8

A palavra testamento remete à latina testamentu, que identifica um ato de caráter pessoal, no qual
alguém, geralmente na iminência de sua morte, expressa seus últimos desejos.
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Carlos Heitor Cony gastará muitas linhas para
destrinchar o processo de escrita, ou “mecânica redacional” de
Getúlio Vargas, que consistia em:
um processo simples, por sinal, e não muito raro entre homens
públicos. A ideia básica era lançada por meio de pequenas frases
ou conceitos, às vezes complementados com indicações, como
‘consulte dados técnicos’, ou ‘não estou a par das últimas cifras,
veja o Diário Oficial’. O redator, de posse de tais dados, fazia uma
versão inicial e a levava ao presidente, que passava dois ou três
dias examinando cada frase, palavra por palavra. Fazia correções
que iam da simples eliminação de uma vírgula até a introdução
de um parágrafo inteiro. Devolvia o texto ao redator, para nova
versão. E o documento ia e vinha, três, quatro, às vezes cinco
vezes, entre o redator e o presidente, até que fossem encontrados
as palavras e o espírito exatos. Esta mecânica redacional era
usada desde 1930: o próprio manifesto em que o presidente do
Rio Grande do Sul lançou o brado da revolução teve redação
demorada, a quatro mãos, entre Vergara e Vargas. E foi adotado
ao longo de toda a vida pública de Getúlio. Era uma rotina
(CONY, 2004, p. 234).

Thomas Rogers, sem citar Cony, é partícipe da opinião
deste: “compatível com costumeiro hábito de Vargas de escrever
pequenas notas ou bilhetes para ele mesmo, a mensagem mais
curta foi provavelmente um esboço para a maior” (ROGERS, 2006,
p. 235) [tradução nossa]9. O processo de escritura começava com
pequenos apontamentos que seriam desenvolvidos mais tarde pelo
próprio Vargas para serem, outra vez, desenvolvidos por um de
seus coautores:
Os vários textos, e suas similitudes, continuam a causar confusão:
o mais longo texto ‘legado da morte’ foi tomado por alguém para
ser a mensagem original, Vargas escreveu quando contemplava
sua iminente morte. Aquele texto tem sido visto como a
9

No original: “consistent with Varga’s well-Know habit of writing small notes or bilhetes to himself,
the shorter message was probably an out-line for the longer one” (ROGERS, 2006, p. 235).
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‘verdadeira’ carta suicida, provavelmente porque contém duas
linhas do pequeno ‘legado’, nota que o major Fitipaldi tinha
encontrado e aparentemente memorizado segundo transmitiu à
imprensa no imediato decorrido do suicídio (ROGERS, 2006, p.
235) [grifo do autor, tradução nossa].10

Assim, trechos das cartas repetem-se em diversos
momentos: no bilhete encontrado e memorizado pelo major
Fitipaldi (“deixo à sanha dos meus inimigos o legado da minha
morte”), na carta O legado da morte e, por fim, na versão última, a
oficial, lida na imprensa e encontrada em diversos monumentos
cívicos Brasil afora.
A coautoria de Maciel fica, todavia, num segundo plano,
tamanha é a força autoral do nome Vargas sobre o documento.
Muitos afirmam não ser possível Maciel Filho ser o autor, coautor
ou datilógrafo de uma carta suicida, sendo ele um católico
praticante. Fato é que Maciel admitiu a coautoria apenas muitos
anos depois e, conforme D’Araújo, “explicou que escrevera sem
saber que se destinaria ao suicídio. Informou que supunha tratarse de uma carta para ser apresentada ao público no caso de
renúncia ou deposição, uma carta de resistência” (2004, p. 303).
Isso endossa a interpretação de uma carta cujo propósito seria
exortar a resistência de um possível golpe à autoridade
presidencial.
A narrativa de Cony, obra do corpus que mais se demora
sobre a Carta, perpassa, progressivamente, os propósitos que
guiariam, segundo sua interpretação, a sua escritura, concebida no
bojo da crise política de agosto: “sim, talvez fosse isso: em caso de
luta armada, ou de uma resistência necessitaria de lançar um
10

No original: “the various texts, and their similarities, continue to cause confusion: The longer
‘legado da morte’ text has been taken by some to be the original message, Vargas wrote when
contemplating his impending death. That text has also been seen as the ‘true’ suicide letter, probably
because it contains the two lines of the short ‘legado’ note that Major Fitipaldi had found and
apparently memorized since he transmitted them to the press in the immediate aftermath of the
suicide” (ROGERS, 2006, p. 235).
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manifesto, ou, quando menos, deixar um testamento” (CONY,
2004, p. 235). Uma década após o suicídio, aparece como óbvia a
ameaça suicida daquelas linhas: “examinada posteriormente, e a
sangue-frio, a carta pareceria, em sua redação final, como um
bilhete de suicida. Mas a verdade é que a resistência, mesmo a
simples resistência política, naquela crise e naquela altura da crise,
equivalia quase a um suicídio” (CONY, 2004, p. 235), mas não é
com a mesma ótica que Cony busca enxergar a percepção do
católico Maciel Filho no seu delicado ofício de expandir e dar forma
final à carta última de Vargas, uma vez que “pelo teor de algumas
emendas posteriores, [Maciel] começou a suspeitar de que alguma
coisa se escondia naquela mensagem. A crise chegava ao seu
clímax e a possibilidade de um movimento armado era, dia a dia,
um pouco mais que uma hipótese e um pouco menos que uma
imposição” (CONY, 2004, p. 235).
Outra escrita de si bastante utilizada pelos romancistas é
o Diário de Getúlio Vargas. É incrível que, quase à hora da
deflagração da revolução, seu líder político estivesse iniciando a
escrita do que se converteria em um diário mantido por 15 anos.
Vargas registra em seu caderno: “deve ser hoje às 5 horas da
tarde” (VARGAS, 1995, p. 3). O memorialista, quase à hora de ser
deflagrada a revolução, concentra sua energia na tarefa de
estabelecer ordenamento íntimo mediante a escrita frente aos fatos
que se anunciavam velozes. Vargas registra as suas sensações,
marcadas pelo ritmo cronológico: “quatro e meia. Aproxima-se a
hora. Examino-me e sinto-me com o espírito tranquilo” (VARGAS,
1995, p. 3). O autor enxerga-se como alguém que “joga um lance
decisivo porque não encontrou outra saída digna para seu estado”
(VARGAS, 1995, p. 3). “Começou o movimento” (VARGAS, 1995, p.
3), narra o memorialista ao ouvir o fogo vivo de fuzilaria e
metralhadoras. Em 1930, o homem que lançava a possibilidade do
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suicídio na letra morta do papel será o mesmo que, 24 anos depois,
terá outra escritura em mãos, definitiva11:
A minha sorte não me interessa e sim a responsabilidade de um
ato que decide o destino da coletividade. Mas esta queria a luta,
pelos menos nos seus elementos mais sadios, vigorosos e ativos.
Não terei depois uma grande decepção? Como se torna
revolucionário um governo cuja função é manter a ordem? E se
perdermos? Eu serei depois apontado como o responsável, por
despeito, por ambição, quem sabe? Sinto que só o sacrifício da
vida poderá resgatar o erro de um fracasso (VARGAS, 1995, p. 45).

Em 20 de novembro de 1930, já vitoriosa a revolução,
Getúlio escreve sobre sua percepção da morte: “quantas vezes
desejei a morte como solução da vida. E, afinal, depois de
humilhar-me e quase suplicar para que os outros nada sofressem,
sentindo que tudo era inútil, decidi-me pela revolução, eu, o mais
pacífico dos homens, decidido a morrer. E venci, vencemos todos,
triunfou a Revolução!” (VARGAS, 1995, p. 27). A Carta-testamento,
de tons bastante épicos, é o último registro dessa latência: “eu vos
dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio.
Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e
saio da vida para entrar na história” (VARGAS, 1954a).
Foi possivelmente o Diário de Vargas que forneceu a
sustentação do suicídio calcado na honradez, tão presente no
romance biográfico de Juremir Machado da Silva.12 Afinal, qual
11

Foucault salienta que a escrita, ainda nos seus primórdios, está aparentada à morte — desde os
tempos da epopeia grega, cuja narrativa buscava perpetuar a saga do herói, que somente lograva a
imortalidade depois de morto (2002, p. 35). A íntima relação da escrita com a morte pode, conforme
Foucault, lançar especulações sobre a tendência ou necessidade de os suicidas deixarem uma
narrativa, geralmente expressa em missivas, regulando, pela autoria, a interpretação da prática
suicida.
12

Agosto, de Rubem Fonseca, também se vale da escrita autorreferencial, mais especificamente das
memórias de Alzira Vargas do Amaral Peixoto, intituladas Getúlio Vargas, meu pai. As memórias de
Alzira foram publicadas em 1960 e apresentam capítulos que recebem como título datas históricas:
1923, 1930, 1932, 1933, 27 de novembro de 1935 e, ainda, o último deles: Os problemas do Estado
Novo. No capítulo que trata do Estado Novo, Alzira conclui suas memórias em um parágrafo no qual
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documento pode ser mais autorizado para falar de Vargas do que
aquele escrito sob sua própria autoria, de si para si? Na reunião
ministerial, o narrador de Getúlio recorta as palavras do início do
Diário, onde este aponta a morte como saída honrosa para um
eventual insucesso ou derrota no contexto da revolução: “E se
perdermos? Eu serei depois apontado como o responsável, por
despeito, por ambição, quem sabe?” (SILVA, 2004, p. 13). Por obra
da ficção, a frase de 1930 faz-se presente em 54, ligando duas
temporalidades na consciência da personagem: “‘sinto que só o
sacrifício da vida poderá resgatar o erro de um fracasso’” (SILVA,
2004, p. 13). Recolhido aos seus aposentos, após a reunião
ministerial, o Presidente “fatiga-se, não dorme. Vem-lhe mais uma
lufada do que num dia de novembro de 1930 anotou no diário”
(SILVA, 2004, p. 355). A citação abaixo, retirada de Getúlio, é um
recorte ipsis litteris do Diário de Vargas, reproduzida
anteriormente:
Quantas vezes desejei a morte como solução da vida. E, afinal,
depois de humilhar-me e quase suplicar para que os outros nada
sofressem, sentindo que tudo era inútil, decidi-me pela revolução,
eu, o mais pacífico dos homens, decidido a morrer. E venci,
vencemos todos, triunfou a Revolução! (SILVA, 2004, p. 355356).
ela dá um salto temporal para encerrar suas memórias com um inadvertido futuro do pretérito a fim
de salientar a última resistência daquele “homem”, seu pai: “outras dificuldades, ainda maiores, esse
homem teria de enfrentar, até que, esgotados todos os seus recursos de energia, de paciência e de
amor, a 24 de agosto de 1954 entregou sua vida para impedir que o povo brasileiro marchasse para o
caos. [...] Seus sacrifícios não foram em vão” (PEIXOTO, 1960, p. 390). É vertiginoso esse fim
abrupto da narração de Alzira, uma vez que o leitor tem a expectativa de que a pessoa que mais
desfrutara da convivência íntima de Vargas tivesse mais a contar. Alzira antevê, no poema escrito ao
pai, que inicia o seu relato memorialístico, que lhe pode faltar “coragem” de narrar. Essa antecipação
sobre os limites narrativos de suas memórias se confirma, uma vez que não é oferecido um
testemunho sobre a tragédia de 1954. Como se sabe, Alzira secretariou o pai e era, possivelmente, a
pessoa com quem ele tinha mais intimidade. Ela era a guardiã de vários segredos de Getúlio Vargas e
possuía acesso a um “quarto de depósito [na fazenda Itu], do qual só ele [Vargas] e eu tínhamos a
chave” (PEIXOTO, 1960, p. 13), onde estavam guardados os diários de seu pai. Em Agosto, o
narrador utilizará colagens quase que literais das memórias de Alzira Vargas a fim de explorar, via
narrador onisciente, a consciência de Alzira, testemunho importantíssimo para se aceder a Getúlio
Vargas no romance.
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O narrador onisciente de Getúlio adentra a memória da
personagem à hora do suicídio. Para isso, ele se vale, mediante
uma colagem, de outro trecho do Diário de Vargas:
Vem-lhe, então, à mente a frase anotada 34 anos antes, numa
tarde de primavera, 3 de outubro de 1930, no seu diário de
revolucionário, com a faixa de presidente do Estado: ‘Sinto que
só o sacrifício da vida poderá resgatar o erro de um fracasso.’
(SILVA, 2004, p. 362 [grifo nosso]).

Como se observa, os documentos autorreferenciais de
Vargas não são apenas consultados pelos escritores, eles são,
muitas vezes, incorporados ao âmago das narrativas.
Getúlio Vargas escreveu sobre o suicídio em muitos
momentos de sua vida. O fato consumado em 1954 não foi ação
isolada, obra fria e estratégica de um político para uma
circunstância-limite. Foi o momento final, culminante, de uma
diacronia que tem seu primeiro registro em 1930. É com base na
constante referência do autor ao suicídio, na sua presença
insistente e simbolicamente complexa nos documentos autorais de
Vargas, que muitos romances buscaram perspectivar a
personagem Getúlio Vargas.
Diante do exposto, indaga-se se não é Getúlio Vargas,
persona histórica, autor de diário e carta suicida, um “formador de
discursividade” (FOUCAULT, 2002), uma vez que os
‘formadores de discursividade’ [...] não são apenas os autores das
suas obras, dos seus livros. Produziram alguma coisa mais: a
possibilidade e a regra de formação de outros textos. Neste
sentido, eles são muito diferentes, por exemplo, de um autor de
romances, que nunca é, no fundo, senão o autor de seu próprio
texto (FOUCAULT, 2002, p. 58).
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Essa particularidade apontada por Foucault (2002, p. 59)
faz o autor exceder a sua própria obra, o que parece ser o caso de
Vargas, que deixou uma longa escrita de si, possibilitando, dessa
maneira, uma ampla rede discursiva, especialmente no tocante ao
suicídio. Em Juremir Machado da Silva, como se viu, há a figuração
de frases registradas no Diário e reproduzidas mediante a
enunciação da personagem com o propósito de expor a consciência
íntima e política de Vargas. Observou-se que, no romance Getúlio,
não são quaisquer efeitos que a Literatura buscou reproduzir, e
sim aqueles registrados pelo próprio depoente. Cony, por sua vez,
em Quem Matou Vargas, faz o uso menos literário e mais
interpretativo da Carta, analisando seus mecanismos de
composição.
Ao se compararem as representações literárias de Getúlio
Vargas no tocante à utilização da documentação histórica,
especialmente as das escritas autorreferenciais, que são o tema
deste capítulo, observou-se que a Literatura, ainda que preserve
sua ampla margem de liberdade criativa, buscou nessa
documentação história o substrato para o estabelecimento das
bases identitárias de Getúlio Vargas, que escreveu a sua história
em “duas linhas”, uma, negra de tinta, outra, vermelha de sangue,
não esgotando, todavia, em sua autoria, a personagem.
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MOYSÉS VELLINHO NO IHGRGS:
A POLÊMICA SOBRE HOMENAGEM A SEPÉ
TIARAJU
Viviane Viebrantz Herchmann
O Rio Grande do Sul destaca-se historicamente, no
território nacional, por ser palco de guerras e revoluções. Sua
posição geográfica meridional no Brasil e de fronteira com países
da região do Prata contribui para sua integração tardia no conjunto
do Brasil colonial e para a peculiaridade de sua história em relação
aos demais Estados brasileiros. Os conflitos que assinalam a
história do Estado não se restringem, contudo, à delimitação de
território. A localização geográfica distante do centro
administrativo e cultural do País, a proximidade com as terras
castelhanas, a similaridade do relevo ao da região platina, as
especificidades de colonização também geram no Rio Grande do
Sul uma composição social e cultural distinta em comparação a das
demais regiões brasileiras, provocando discussões a respeito de sua
formação. Surgem debates a respeito dos aspectos identitários que
delineiam sua população, de como sua história configura a cultura
regional1 e do modo como essas particularidades se articulam e se
integram na composição da nação.
A larga trajetória de Moysés de Moraes Vellinho (19011980) transita por essas questões constitutivas de seu Estado natal
e por sua vinculação à origem luso-brasileira. Sua pluriatuação
como crítico literário, historiador, político, ensaísta, jornalista,
editor e mediador cultural consagra sua intensa participação na
vida cultural do Rio Grande do Sul. Revelando-se por meio dos
periódicos como crítico perspicaz e de posicionamento firme,
constrói uma carreira marcada por vigorosos debates em prol da
vida literária e cultural rio-grandense e, por sua vez, brasileira.

1

Entendem-se como regional os aspectos que caracterizam a região.
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A ascendência lusitana pelo bisavô por parte de pai e pelo
tataravô por parte de mãe contribui para sua vinculação à cultura
lusa e impulsiona o seu exercício intelectual voltado à constituição
histórica do Rio Grande do Sul como integrante do território
brasileiro e marcada pelo caráter originário da colonização
portuguesa. Essa ideia caracteriza sua produção, a ponto de
protagonizar polêmicas com seus contemporâneos sobre o sentido
da literatura e da cultura gaúchas, e sobre a formação histórica do
Rio Grande do Sul.
Este artigo2 concentra-se no embate sobre mérito de
homenagem ao índio Sepé Tiaraju, iniciado no ano de 1955, o qual
foi divulgado em periódicos do Estado, e apresenta como figuras
centrais Moysés Vellinho e Mansueto Bernardi. Optou-se pela
demarcação do objeto de pesquisa em torno dos debates devido à
larga repercussão dessas contendas na imprensa. Sobretudo,
almejou-se identificar com clareza o pensamento crítico que move
Moysés Vellinho3 ao longo da sua trajetória, bem como verificar,
sob o aspecto diacrônico, o desenvolvimento de seu discurso como
intelectual de destaque no cenário cultural rio-grandense,
comprometido com os temas e os motivos da formação do Rio
Grande do Sul e com a incursão do Estado nos aspectos
constitutivos da identidade nacional.
Moysés Vellinho no IHGRGS
A atividade crítica ocupa uma posição significativa na
formação intelectual de Moysés Vellinho desde cedo. Aos 21 anos
2

Este estudo integra o capítulo quinto da tese Moysés Vellinho (1901-1980): o intelectual da
província, defendida em 2013, no Programa de Pós-Graduação em Letras da PUCRS. Nessa
investigação, buscou-se compreender a atuação do intelectual Moysés de Moraes Vellinho no
desenvolvimento e na divulgação da literatura e da cultura do Estado do Rio Grande do Sul, nos
cenários brasileiro e português, visando salientar, por meio de seu exercício crítico, sua perspectiva
sobre a literatura produzida no Rio Grande do Sul.
3

Nos primórdios de seu exercício intelectual, Vellinho assina suas publicações com o pseudônimo
Paulo Arinos.
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de idade, passa a assinar a sessão de crítica literária do jornal
Correio do Povo. Sua projeção no cenário cultural amplia-se,
quando se torna responsável pela revista cultural a Província de
São Pedro (1945-1957), da Editora Globo (Porto Alegre/RS). Sua
participação também se dá no cenário musical, ao presidir, por
vinte anos, de 1952 a 1972, a OSPA – Orquestra Sinfônica de Porto
Alegre. A intensa atividade social de Moysés Vellinho, voltada,
sobretudo, para o cenário cultural, oportuniza sua vinculação com
associações de expressivo reconhecimento no País e no Exterior,
contribuindo para o fortalecimento das relações culturais entre
países, especialmente, entre Brasil e Portugal.
Ao seu trabalho em torno da literatura e da cultura,
incorpora-se a perspectiva histórica, por meio das obras Capitania
d’El Rey (1964) e Fronteira (1973). A tarefa de historiador se
mostra por ensaios publicados, por palestras e cursos proferidos e
pelo seu ingresso, em 1949, no Instituto Histórico e Geográfico do
Rio Grande do Sul (IHGRGS).
As décadas de 1940 e 1950 podem ser demarcadas como
um dos períodos mais vigorosos e diversificados de atuação de
Moysés Vellinho no cenário cultural. Em intensa atividade como
editor da revista Província de São Pedro, participa, em 1950, do I
Colóquio sobre Estudos Luso-Brasileiros, em Washington D.C.,
EUA. Em 1952, passa a presidir a OSPA junto ao maestro Pablo
Komlós. Em 1954, ocupa a posição de vice-presidente no Congresso
Internacional de Escritores em São Paulo, o qual reúne
reconhecidos escritores nacionais e estrangeiros. Nesse mesmo
ano, também é convidado para proferir uma conferência no curso
Fundamentos da Cultura Rio-Grandense, realizado na UFRGS –
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Para além das tarefas atinentes a essas diversas
atividades, ao final dos anos 1940, passa também a atuar como
historiador, ingressando, em 30 de agosto de 1949, como sócio
efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul
(IHGRGS), entidade na qual integra a Comissão de História e se
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torna segundo vice-presidente em 1950, mantendo-se no cargo até
1956.
A participação de Vellinho no IHGRGS faz com que o
autor adense seus estudos no âmbito historiográfico e se vincule
ainda mais com a sua Província. É nessa moldura que, em 1955, irá
discutir, mais uma vez, as questões que conduziram efetivamente a
sua produção: os elementos caracterizadores da nacionalidade
brasileira, por meio das especificidades regionais. Na condição de
integrante do IHGRGS, tem um papel determinante em uma
polêmica de grande repercussão no Estado do Rio Grande do Sul: a
proposta de ereção de um monumento em homenagem ao índio
Sepé Tiaraju, herói das guerras missioneiras.
A proposta de homenagem a Sepé Tiaraju
Ao final do ano de 1955, um oficial do Exército, o Major
João Carlos Nobre da Veiga, dirige-se ao Governador do Estado,
Ildo Meneghetti, por meio de documento escrito, sugerindo a
construção de um monumento ao índio Sepé Tiaraju, em
comemoração ao bicentenário da morte dessa personagem
lendária, a transcorrer a 7 de fevereiro de 1956. Em sua proposta, o
militar – que se tornará, ao final da década de 1970, presidente da
FUNAI4 – justifica sua sugestão de homenagem, ao designar o
principal representante indígena na Guerra das Missões como um
verdadeiro brasileiro (ROSA, 1955, [p. 151]): “ao que tudo indica,
era este verdadeiro brasileiro, na acepção pura da palavra, o
principal chefe dos guaranis, na resistência heroica que estes
ofereceram ao cumprimento dos artigos do Tratado de Madrid”.
O projeto de Nobre da Veiga é encaminhado pelo
Governador à Secretaria de Educação, que remete o documento ao
4

Em novembro de 1979, o então Coronel João Carlos Nobre da Veiga assume a presidência da FUNAI,
mantendo-se neste cargo até outubro de 1981. Dados sobre sua biografia referem-se apenas ao período de
sua atuação no órgão. Há informações nas páginas de internet do Instituto Socioambiental (ISA) e da
Fundação Astrogildo Pereira.

ALICE D. TRUSZ; CARMEM A. RIBEIRO; EDUARDO R. J. KNACK; VIVIANE V. HERCHMANN (ORGS.) | 59

órgão responsável pelas questões historiográficas do Estado, o
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Ao dar
entrada no processo, o IHGRGS encaminha a petição à Comissão
de História, constituída nesse período por Othelo Rosa5 (relator),
Moysés Vellinho e Afonso Guerreiro Lima6. Na reunião realizada
no dia 18 de outubro de 1955, na sala de sessões do IHGRGS, a
Comissão de História rejeita a construção de monumento a Sepé,
resolução essa que é firmada e ratificada pelo Instituto.
O parecer chega a público na íntegra através do jornal
Correio do Povo, de Porto Alegre, a 26 de novembro de 1955, trinta
e nove dias após a decisão do IHGRGS, sob o título “Sepé Tiaraju e
o Rio Grande”7. A decisão em pauta está calcada no
questionamento do mérito de Sepé Tiaraju e da validade de erigirse um monumento em sua homenagem, tendo em conta sua
representação histórica e cultural, bem como a da região por ele
representada – as Missões. Os pareceristas não reconhecem Sepé
como um verdadeiro brasileiro8 e ainda argumentam que a
conduta do índio na Guerra Guaranítica foi uma ação adversa aos
interesses do Estado e do País:
A conclusão parece-nos irretorquível: não só é inaceitável o
“brasileirismo” de Sepé, como ainda não é admissível encará-lo
como uma expressão do sentimento, das tendências, dos
interesses, da alma coletiva, enfim, do povo gaúcho, que se

5

Othelo Rosa (1889-1956), formado em Direito, atuou como promotor público, secretário do
governador Borges de Medeiros, subprocurador geral do Estado, juiz municipal, deputado estadual
pelo PRR e secretário de Educação no RS. Jornalista, integrante do IHGRGS e da Academia Riograndense de Letras, publicou Vultos da Epopeia Farroupilha.
6

Afonso Guerreiro Lima (1870-1959), professor, autor didático e pesquisador, desempenhou durante vários
anos a função comissionada de Diretor da Instrução Pública e foi professor da Escola Normal de Porto
Alegre. Publicou Noções de História do Brasil.
7

Na revista Província de São Pedro, número 21, de 1957, o parecer está publicado sob o título “Sugestão
sobre um monumento a Sepé Tiaraju”, p. 228-231. Nesse mesmo ano, Mansueto Bernardi reproduz o texto
no Apêndice de sua obra O primeiro caudilho rio-grandense.
8

Expressão utilizada por Veiga em sua proposta, segundo o parecer da Comissão de História.
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estava formando ao signo da civilização portuguesa (ROSA,
1955, [p. 154]) [Grifo nosso].

O autor do projeto define Sepé como o primeiro caudilho
Rio-Grandense. Os pareceristas, no entanto, questionam a
representatividade de Sepé no Estado, considerando sua postura
diante das tropas portuguesas:
que noção ele [Sepé Tiaraju] poderia ter do Rio Grande do Sul e
se nos será lícito praticar a grave injustiça de conferir-lhe um
título a quem tem inconcusso e líquido direito um Rafael Pinto
Bandeira, o fronteiro do Sul, que delineou as nossas fronteiras e
que, com ingente esforço criou e consolidou esse Rio Grande do
Sul, que Sepé valentemente combateu, opondo-se quanto
pode, ao destino histórico de sua inclusão na civilização
lusitana e no Brasil? (ROSA, 1955, [p. 153]) [Grifo nosso].

Um dos argumentos expostos pela Comissão de História
assenta-se na ascendência lusa que envolve a formação histórica do
Rio Grande do Sul. A polêmica sobre a figura de Sepé reaviva os
debates entre os historiadores a respeito da origem do Estado,
iniciados no final dos anos 1800. Como assinala Gutfreind (1991, p.
1), “a partir do final do século XIX e início do XX, o discurso
historiográfico muda de tom e de direção. Surge um grupo de
historiadores que valoriza as relações que o Rio Grande mantém
com o Prata [...]”. O caso Sepé resgata o Tratado de Madri, firmado
em 1750, por D. João V, de Portugal, e D. Fernando VI, da Espanha,
no intuito de redefinir os limites das terras sul-americanas, o qual
previa que a cidade de Colônia do Santíssimo Sacramento, no atual
Uruguai, bem como o estuário do Prata, na posse dos portugueses,
passavam a ser possessão castelhana. Em contrapartida, Portugal
receberia da Espanha os Sete Povos das Missões, atualmente
demarcado na região oeste do Rio Grande do Sul. Essa redefinição
de limites apresenta resistência, principalmente na região das
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Missões. É nesse contexto que surge a figura de Sepé Tiaraju9, ao
se tornar elemento central da Guerra Guaranítica, ocorrida de 1752
a 1756.
Ao final do século XIX, o discurso historiográfico retoma
eventos sobre a formação do Rio Grande do Sul, “no intento de
enfatizar a singularidade do Estado sulino e a possibilidade de sua
sobrevivência sem o auxílio do Império, posteriormente da
República” (GUTFREIND, 1991, p. 1). Nesse período, o foco
totalmente político visa reforçar as manifestações separatistas que
insurgem no Estado. Já na década de 1920, os debates ganham
vigor em torno do nacionalismo. Reforça-se a imagem de um Rio
Grande do Sul brasileiro, com líderes fortes, capazes de integrarem
o comando nacional. Essa questão em torno da identidade do
Estado gera duas matrizes10 historiográficas: a matriz lusitana e a
matriz platina, as quais orientam a definição da identidade política
e cultural do território sul-rio-grandense.
O IHGRGS foi criado por Cansansão de Sinimbu,
Presidente da Província, em 1853. Em 1920, porém, Octavio de
Faria, o capitão Manoel Joaquim de Faria Corrêa, o tenente Souza
Docca, Aurélio Porto e o Padre Hafkelmeyer, juntamente com o
Desembargador Florêncio Carlos de Abreu e Silva, na condição de
presidente do Instituto, com o apoio decisivo do Governador
Borges de Medeiros, recriaram-no, realizando, a 5 de agosto de
1920, a primeira sessão desse novo momento do Instituto, tendo
assentado sua fundação a 19 de novembro desse mesmo ano. No
discurso inaugural de Souza Docca, percebe-se que a intenção que
9

Sepé Tiaraju adquire relevo na batalha de Caiboaté, o embate mais importante da Guerra
Guaranítica. O confronto tem seu início em 1753, marcado pela reação dos índios contra a mudança
de governo de suas terras. Os 30.000 índios que viviam na margem oriental do Rio Uruguai, onde se
localizavam os Sete Povos das Missões, que passavam para o domínio dos portugueses, deveriam
abandonar essas terras e transmigrar para o lado ocidental do Rio Uruguai – atual Argentina – e
para o sul do Rio Ibicuí, possessões castelhanas. Nos Sete Povos, seriam instalados colonos açorianos.
O primeiro combate da batalha de Caiboaté ocorre no dia 7 de fevereiro de 1756, quando Sepé
Tiaraju, índio das Missões e corregedor de São Miguel, é morto no território da atual cidade de São
Gabriel (GOLIN, 2011).
10

Termo consagrado pela historiadora Ieda Gutfreind.
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preside a criação do Instituto é, principalmente, a de retomar
aspectos da constituição histórica do Estado. Ele ressalta qual deve
ser a tarefa do historiador: resgatar a expressão e o caráter da
nação, sem estar movido por interesses escusos ou individuais:
Estamos convencidos de que sem este instituto o Rio Grande do
Sul continuará a ter e produzir muitos historiadores ilustres, mas
temos as nossas dúvidas se a sua história será escrita como é
mister que o seja, visto que para tanto nos parece indispensável
o trabalho conjugado e harmônico de muitos. [...] Basta, para
tanto, que “a nossa preocupação capital seja, como há pouco disse
o nosso presidente, “a verdade, só a verdade, sempre a verdade”.
[...] A história, que, segundo o conceito de Renan, “é a mais alta e
mais digna ocupação de um homem votado aos labores
intelectuais”, não se subordina nem se subjuga a interesse algum,
e por isso ela só é digna, inatacável, duradoura, eterna,
quando é imparcial e justa e sempre que “apreciando os fatos
na linguagem calma, desapaixonada, apresentar os vivos e os
mortos, tais quais são ou tais foram” [...] (DOCCA, 1921, p.
129-131.) [Grifo nosso].

A reinauguração do IHGRGS insere-se num período de
mudanças políticas, no qual se amplia o discurso nacionalista. Por
ser um espaço que integra historiadores e outras personalidades de
vulto da cena social do Estado, essa entidade tem importante
representação no cenário social e político no período da polêmica
sobre Sepé. Nesse contexto surgem o MTG – Movimento
Tradicionalista Gaúcho e o CTG – Centro de Tradições Gaúchas
(CTG), cuja intenção é resgatar elementos que simbolizam a
cultura nativa, de forma a manter acesa a chama crioula,
estreitando os laços com o passado, reavivando símbolos próprios
da terra. Barbosa Lessa comenta sobre isso no texto Porteira
Aberta:
Pior ainda era o fato de integrarmos a geração Coca-Cola. Sob o
prestígio da vitória alcançada na II Guerra Mundial, a cultura
norte-americana começara a entrar avassaladoramente em nosso
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País e nos cercava por todos os lados. Na música, no disco, no
cinema, nas histórias em quadrinhos, na moda, na gíria, em tudo.
[...] foi aí que um outro aluno noturno [refere-se à Paixão Cortes]
do Júlio de Castilhos e funcionário da Secretaria da Agricultura
“prendeu o grito”, em setembro de 194711 e mostrou novamente a
Porto Alegre a bandeira rio-grandense desaparecida já havia dez
anos. [...] Nessa mesma semana Paixão Cortes instituiu, com
meia dúzia de gatos-pingados, a Chama Crioula, ponto de partida
para as comemorações populares da Semana Farroupilha. [...]
iniciava-se dessa maneira [...] o movimento tradicionalista. Meses
depois, em abril de 48, em torno de um fogo de chão, era fundada
uma entidade que pretendia restabelecer, no meio urbano, o
espírito solidário do pago. Ela poderia se denominar Crioula ou
Campeira, mas foi preferida a sonoridade, a eufonia da palavra
Gaúcha. Centro de Tradições Gaúchas. Para os íntimos, CTG.
CTG “35” (LESSA, 1993, p.72).

Heloísa Vellinho Corso, filha de Moysés Vellinho,
relembra esse momento referido por Barbosa Lessa, enfatizando
que seu pai se posiciona favoravelmente ao movimento
tradicionalista:
12

Ele gostava de tudo o que era gaúcho e ele foi criado no 35 (CTG),
que é o berço de todo esse movimento tradicionalista. E eles
tiveram lá em casa... o Paixão Cortes. Tudo o que acontecia em
Porto Alegre, meu pai estava no meio, ou para apoiar, ou para
buscar apoio. Meu pai gostava muito de gaúcho e de saber que a
nossa música era ligada muito à música açoriana.

Os tradicionalistas também participam das discussões
sobre a homenagem ao índio missioneiro. No momento da
11

João Carlos D’Ávila Paixão Côrtes (1927) escreveu vários livros sobre o folclore do Rio Grande Sul. Sua
imagem “típica” do gaúcho consagrado do pampa serviu de modelo para a estátua do Laçador, feita, em
1954, pelo escultor Antônio Caringi, a qual, em 1992, foi escolhida símbolo da cidade de Porto Alegre. Em
2010, foi eleito patrono da 56ª Feira do Livro de Porto Alegre. Em 1947, o folclorista já trabalhava na
Secretaria da Agricultura desde os seus 17 anos, na função de classificador de lã (FISCHER; WOLF, 2004).
12

Entrevista realizada pela pesquisadora, em 19 de abril de 2011, na residência de Heloisa Vellinho Corso em
Porto Alegre.
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polêmica, já havia surgido CTGs por todo o Estado e, embora haja
“uma inclinação maior pró-Sepé”, não houve um consenso entre
esses grupos. O movimento tradicionalista, na medida em que se
amplia, passa a reforçar a imagem mítica de Sepé Tiaraju, ao
resgatá-lo como defensor da marca identitária da terra em
detrimento de influências estrangeiras. É sob esse viés que se
consagra a expressão atribuída ao índio no momento do embate na
Guerra de Caiboaté: Esta terra tem dono!13
Moysés Vellinho, embora estivesse presente no momento
da criação dos movimentos tradicionalistas e dos CTGs, mantém
sua posição lusitanista, discordando das manifestações realizadas
pelos integrantes do 35 CTG14 em favor de Sepé Tiaraju. Sua
assinatura no parecer emitido pela Comissão de História ratifica
sua postura em relação a Sepé e à iniciativa de tornar o índio um
símbolo da tradição brasileira, por meio do aspecto regional.
No parecer, consta que Sepé somente tem
representatividade como figura mítica, e não como personagem
histórica. Os pareceristas afirmam que até mesmo a narrativa dos
historiadores sobre Sepé encontra-se envolvida por sua mística. O
discurso “histórico”, conforme relato escrito por Othelo Rosa,
mostra-se “crivado de inverossimilhanças” (ROSA, 1955, [p. 152]).
Para a Comissão de História, homenagear um herói lendário, que
se destaca pelo mítico e sobre o qual não há fontes e informações
quanto à sua origem e nascimento, contradiz o rigor científico que
caracteriza, inclusive, a ciência da atividade histórica. Ao designá-lo
São Sepé, reconhecem que o índio pode ser incorporado ao âmbito
das lendas, sinalizando, porém, que, enquanto sujeito histórico,

13

Mansueto Bernardi reforça essa questão no texto “Pá de cal sobre o assunto Sepé”: “Sepé Tiaraju, além de
ser genuinamente rio-grandense, é o protótipo do gaúcho, o condutor de homens de sua querência que
primeiro gritaram em face de espanhóis e portugueses que ‘Esta terra tem dono! Esta terra é nossa!’”
(BERNARDI, 1957, p.185)
14

O posicionamento do 35 CTG é assinado por Cyro Dutra Ferreira e Plínio de Moura em reportagem no
Correio do Povo, 14 jan. 1956.
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não contribuiu para a formação de um Estado nacional sob a égide
lusitana. Segundo salienta Rosa:
Acentuemos de logo, que essa figura de Sepé, ou melhor, de São
Sepé, que a imaginação popular criou, nos é de todo interessante
e simpática. Incorporada ao acervo das nossas lendas, das nossas
crendices, das nossas superstições, ela deve ser considerada como
um dos elementos que configuram e enriquecem o nosso
patrimônio cultural. No rigor histórico, porém, o caso é diferente.
Uma elementar honestidade mental determina que a personagem
histórica seja situada no seu papel exato e verdadeiro, desnudada
de fantasias e mistérios, encarada na sua expressão legítima
analisada em face dos motivos determinantes das suas atitudes e
de seus atos (ROSA, 1955, [p. 152-153]).

Treze anos após o término da Guerra Guaranítica, em
1769, Sepé surge no âmbito literário por meio do poema O
Uraguai15 de Basílio da Gama. A partir do século XX, o mito de
Sepé também está presente em obras literárias de escritores
gaúchos, o que, de certa forma, fortalece a imagem lendária do
índio guarani.
A repercussão de Sepé Tiaraju nas narrativas
historiográficas, nas obras ficcionais e nos movimentos
tradicionalistas contribui para que as discussões sobre sua
homenagem ultrapassem o âmbito do IHGRGS. Ao despertar a
atenção de sujeitos representativos da cena intelectual, o debate
alcança a sociedade, por meio dos periódicos do Estado, os quais se
tornam o veículo principal das discussões a respeito do assunto.
A polêmica
No sábado seguinte à veiculação do parecer do IHGRGS
nas páginas do Correio do Povo, ou seja, em 3 de dezembro de
15

Em O Uraguai, Basílio da Gama apresenta como herói o comandante do exército português Gomes Freire
de Andrade. Sepé é caracterizado como o bravo índio que deve entregar suas terras à Coroa portuguesa.
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1955, Carlos Reverbel16 publica, nesse mesmo periódico, o texto
“Sepé Tiaraju e o Instituto Histórico”. No artigo, revela-se
favorável ao posicionamento de não construir monumento a Sepé
e, para embasar sua opinião e fortalecer a decisão do IHGRGS, o
jornalista resgata outros pareceres não aprovados anteriormente
pela Comissão de História, sendo um deles referente a uma obra
escrita pelo padre Luís Gonzaga Jaeger S. J., a qual ele pretendia
intitulá-la de Os três primeiros mártires rio-grandenses. Na
ocasião, ano de 1954, Moysés Vellinho, responsável pela avaliação,
caracteriza o título como inverossímil, uma vez que o autor se
utilizou do termo rio-grandense para expor acontecimentos
anteriores a 1801, ano em que o Estado é integrado definitivamente
ao mapa do Brasil. Vellinho considera a origem do Rio Grande do
Sul a partir desse período, razão pela qual expõe entender como
inadequado o uso do gentílico “rio-grandense” no título pretendido
pelo padre Jaeger S. J.
Ao recuperar esses motivos, o texto de Reverbel instiga o
revide de historiadores pró-Sepé, tornando-se, assim, o estopim
para a série de manifestações sobre a representação cultural e
histórica do monumento a Sepé Tiaraju. Por meio de diversos
jornais de todo o Estado17, dá-se início a um intenso debate entre
expressivos sujeitos do cenário intelectual ao longo dos anos de
1955, 1956 e 1957.
A primeira manifestação contrária à conclusão do
IHGRGS ocorre cinco dias após o artigo de Reverbel, em 8 de
16

Carlos Reverbel (1912-1997), jornalista, cronista e pesquisador de história e de literatura do RS,
iniciou sua carreira em Santa Catarina; atuou nos periódicos Correio do Povo/RS, Diário de
Notícias/RJ e Zero Hora/RS. Trabalhou na Editora Globo, na Revista do Globo e participou da criação
da revista Província de São Pedro. Publicou dez obras, sendo uma das principais O Capitão da
Guarda Nacional, biografia do escritor Simões Lopes Neto. Foi eleito patrono da Feira do Livro de
Porto Alegre em 1993.
17

Os principais periódicos que divulgavam textos voltados à polêmica foram o Correio do Povo e o
Jornal do Dia. O primeiro registro referente à questão do monumento a Sepé é de 26 de novembro
de 1955, no Correio do Povo. O debate seguiu intenso pelas páginas desses periódicos nos dois anos
seguintes, mas não cessaram. Textos de diversos autores, especialmente pró-Sepé, discorreram
sobre a representatividade do índio.
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dezembro de 1955, no Jornal do Dia18, de Porto Alegre, por meio do
texto do padre Luís Gonzaga Jaeger S. J., a partir de reportagem do
jornalista Astrogildo Fernandes, sob o título Em defesa do intrépido
gaúcho, o capitão José Tiaraju, o lendário São Sepé19. A reportagem
apresenta um longo texto caracterizando o índio sobre três
enfoques, assim denominados: o Tiaraju da história, o Tiaraju da
lenda e o Tiaraju gaúcho.
Quanto ao aspecto histórico, Jaeger S. J. sinaliza que “a
douta Comissão precipitou a sua lógica, confundindo inicialmente
duas personalidades bem distintas: o Capitão Tiaraju da História
dos Sete Povos, e o São Sepé da lenda ou do mito” (FERNANDES,
1955, p. 17). Aponta como questão indiscutível a existência histórica
do guarani, uma vez que Sepé foi morto pelo próprio comandante
das tropas espanholas, Joaquim de Viana.
O padre contesta a própria atuação dos pareceristas na
condição de historiadores, ao questionar a maneira como as fontes
são por eles consultadas, ao utilizar o nome de Serafim Leite como
referência para evidenciar que os Sete Povos das Missões estavam
enquadrados em um regime político da monarquia espanhola. Esse
historiador é classificado por Jaeger como não sendo oficial da
Companhia de Jesus, não devendo, portanto, ser a única fonte para
consulta. Além disso, o padre alega que os pareceristas não fazem
bom uso das informações apresentadas por Leite, na medida em
que os acusa de tornarem consenso questões pontuais: “a douta
Comissão errou abertamente, generalizando o que Serafim Leite
atribui exclusivamente a alguns jesuítas” (FERNANDES, 1955, p.
17).
Jaeger defende que Sepé Tiaraju agiu intempestivamente
diante das tropas portuguesas e espanholas exatamente por apego
18

Periódico de Porto Alegre, de circulação diária, mantido pela Cúria Metropolitana. Sugere Prietsch (2004,
p.43) que esse vínculo com a Igreja e “consequentemente com o projeto de evangelização do gentio” tem
uma adesão franca pró-Sepé.
19

Este texto foi republicado no livro O caudilho rio-grandense, de Mansueto Bernardi, de 1957, sob o título
“Refutação do parecer da Comissão de História”, p. 158-168.
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exagerado à sua querência, “à gleba que os vira nascer”, e que tal
conduta revela-se como condição natural de alguém que ama sua
terra natal para defendê-la, além de ser uma característica dos
índios guaranis “gaúchos”: “E vamos nós exigir dos índios dos Sete
Povos uma indiferença, uma insensibilidade estoica perante a
mudança tão contrária aos seus sagrados interesses? Que tinha ele
a ver com as rivalidades de duas Coroas lá do outro lado do mar,
que agora vinham expulsá-lo das suas terras?” (FERNANDES,
1955, p. 17). O longo texto de Padre Jaeger, ao abordar o gauchismo
de Sepé, discorre sobre a procedência do próprio gaúcho: “o
gaúcho, como tal, não tem nacionalidade determinada.
Encontramo-lo nas coxilhas rio-grandenses, no gaúcho uruguaio,
argentino e paraguaio. Distingue-se por seu amor à querência, ao
torrão natal” (FERNANDES, 1955, p. 17). Ao apresentar o gaúcho
sem origem definida, Jaeger ataca o posicionamento lusitanista que
afirma que o período em que viveu Sepé não integra a história do
Rio Grande do Sul.
O padre ainda visa reforçar a figura de Sepé enquanto
lenda e, para isso, utiliza-se de excerto do discurso do ensaísta e
poeta Cassiano Ricardo20, quando de sua posse na Academia
Brasileira de Letras (ABL), o qual reforça que a tradição popular
também é elemento que deve integrar a história de um povo:
Houve escritores que inventaram gigantes: os nossos gigantes,
porém, não foi preciso que nenhum escritor os inventasse. A
própria vida se incumbiu de os criar, mais interessantes e mais
verdadeiros [...] Nenhum historiador tem o direito de
desencantar um povo da magia do seu passado – nesta última
hipótese, o artista adquire mesmo o direito de corrigir o
historiador (FERNANDES, 1955, p. 17).
20

Cassiano Ricardo (C. R. Leite), jornalista, poeta e ensaísta, nasceu em São José dos Campos, SP, em 26 de
julho de 1895, e faleceu no Rio de Janeiro, RJ, em 14 de janeiro de 1974. Eleito em 9 de setembro de 1937
para a Cadeira n. 31, na sucessão de Paulo Setúbal, foi recebido em 28 de dezembro de 1937 pelo acadêmico
Guilherme de Almeida. ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Guilherme de Almeida. Disponível em:
<http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=390&sid=295>. Acesso em: 29 jul.
2013.
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O aspecto lendário de Sepé revela-se como elemento
integrante da vida e, portanto, do próprio discurso do historiador.
A questão em pauta é sobre a cientificidade do discurso histórico e
o posicionamento do historiador diante das fontes. O documento
do parecer da Comissão de História sinaliza que o relato dos
historiadores acerca do objeto de pesquisa, no caso, Sepé Tiaraju, é
crivado de inverossimilhanças, por indicarem que a figura de um
Sepé gaúcho somente tem sustentação na condição do mito. A
refutação a essa abordagem defende Sepé pela marca da memória,
a qual se mostra viva e pode ser documentada, inclusive, pelos
registros de seu nome em município, cidade, coxilha, arroios e por
entidade pertencente a integrantes do 35 CTG, sediada no
município de São Luís.
A exposição de Jaeger torna-se ponto de partida e
referência para os tantos outros textos que serão veiculados nas
páginas dos periódicos do Estado e os argumentos por ele expostos
são reforçados por diversos intelectuais. A ampla defesa volta-se ao
fato de que Sepé, por ter sido morto pelo governador de
Montevidéu, prova que ele não lutava junto às tropas espanholas,
portanto, não pertencia ao “campo inimigo”. A larga argumentação
do padre busca alcançar todas as perspectivas questionadas em
Sepé: o elemento historiográfico, a lenda e o gaúcho. Sua
abordagem assinala Sepé como sujeito nascido em berço gaúcho,
capaz de representar o Rio Grande do Sul.
Na mesma data da publicação de Jaeger, o periódico
Estado do Rio Grande, da cidade de Rio Grande, divulga o texto
Cartas ao Negrinho do Pastoreio (SEVERO, 1955, s.p.) assinado por
Blau Severo, pseudônimo de Walter Spalding21. Dirigindo-se ao
Negrinho do Pastoreio – figura do folclore gaúcho de origem
21

Walter Spalding nasceu em Arroios dos Ratos, S. Jerônimo, RS, em 11 de outubro de 1901, e faleceu
em Porto Alegre, em 5 de junho de 1976. Dedicou-se à pesquisa e aos estudos de História. Foi
organizador e Diretor do Arquivo Histórico da Prefeitura de Porto Alegre. Pertenceu ao IHG/RS.
Escreveu várias obras voltadas à história do Rio Grande do Sul, entre elas: Construtores do Rio
Grande, 1969 (em 13 v. dos quais 3 publicados).
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africana –, o autor conduz seu texto de forma irônica e contrária ao
posicionamento lusitanista, quando invoca diretamente o
personagem lendário: “Precisamos, Negrinho amigo, defender,
custe o que custar, contra os DONOS pretensos de nossa História
as nossas glórias e as nossas Tradições. [...] pede à tua Santa
Madrinha, meu caro Judiado, que nos fortaleça e ampare nos
nossos direitos cobrindo-nos com sua santa bênção.” (SEVERO,
1955, s.p.)
As manifestações de Jaeger questionam a conduta dos
pareceristas enquanto historiadores. Spalding (Blau Severo)
apresenta-se mais pungente em sua avaliação, não abrandando as
críticas a essa instituição, questionando, inclusive, sua
credibilidade:
O IHGRGS, num gesto infeliz, acaba de condenar, reduzindo-o ao
simples mito, depois de negar-lhe o direito sacrossanto de ser riograndense, porque, alegam eles, Sepé estaria a serviço de
Espanha. Essa afirmativa é a prova mais cabal de que o
Instituto Histórico só o é de nome, pois ignora os mais
comezinhos fatos de nossa História (SEVERO, 1955, s.p.).[Grifo
Nosso].

Após esses dois textos pró-Sepé veiculados, Fernandes
realiza nova reportagem no Jornal do Dia, intitulada “Intelectuais
gaúchos manifestam-se sobre o valor histórico do Índio Sepé
Tiaraju” (FERNANDES, 1955). A entrevista feita com Manoelito de
Ornellas, Walter Spalding (Blau Severo) e Tarcísio Antônio Costa
Taborda22, como expressa o repórter, intenciona levantar as
opiniões de “sócios que não estiveram presentes à reunião onde foi
aprovado o mencionado parecer, além de outras personalidades
diretamente vinculadas ao assunto e capacitadas a se manifestarem
a respeito” (FERNANDES, 1955, s.p.). Todos os entrevistados,
22

Referenciado na reportagem: historiador bageense, o jovem juiz de direito de Pinheiro Machado, doutor
Tarcísio Antônio Costa Taborda.
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adeptos da vertente platinista, defendem a ideia de um Estado de
heranças espanholas, jesuíticas e missioneiras. Fernandes
caracteriza Sepé como o “intrépido centauro dos pampas que
tombou heroicamente em Caiboaté, aos 7 de fevereiro de 1756”
(FERNANDES, 1955, s.p.). Essas reportagens provocativas têm
continuidade onze dias após essas declarações, em 29 de dezembro
de 1955, quando o jornalista traz a público nova entrevista, dessa
vez com o historiador Dante de Laytano, que também se manifesta
a favor da homenagem ao herói.
Todas as manifestações sobre o assunto veiculadas no
Jornal do Dia ratificam a relevância histórica e lendária de Sepé.
Entre elas, consta o texto “Terá Sepé seu monumento?”23, que se
refere ao ofício dirigido ao Governador do Estado Ildo Menegheti
pelo 35 CTG e aborda a ida de uma Comissão do 35 ao Palácio
Piratini, no dia 20 de dezembro de 1955, na condição de
representante de tradicionalistas de todo o Estado que se uniam
em prol de Sepé Tiaraju. Com a chamada: “A epopeia de Sepé foi a
primeira manifestação de uma legítima consciência de Pátria no
Rio Grande”, o Jornal do Dia publica na íntegra o ofício
encaminhado ao Governador.
No texto de apresentação do documento, o Jornal do Dia
ressalta a importância dos centros tradicionalistas como
responsáveis por manter a “chama de nossos mais lídimos
princípios de amor ao pago” (JORNAL DO DIA, 1955, s.p.). A
expressiva apresentação do Jornal do Dia busca reforçar Sepé como
sinônimo de conduta heroica para o homem do interior: “seu
nome vem ecoando entre a peonada do pampa, por entre arrebóis
de exaltação e com o mais vivo sentimento de admiração àquele
que foi um verdadeiro esteio de nossa formação histórica.” É nesse
periódico, inclusive, que muitas manifestações pró-Sepé são
veiculadas, motivadas pela reportagem de Astrogildo Fernandes.
23

Texto assinado por Integrantes do 35 CTG. Referência: Terá Sepé seu monumento?, Jornal do Dia.
21 dez. 1955.
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Os discursos a respeito do herói missioneiro permitem
uma refiguração de sua identidade. A polêmica em torno de Sepé
reforça seu caráter simbólico, que carrega os mesmos ideais e o
mesmo espírito que construíram a aura de representação do
gaúcho na Guerra dos Farrapos, ou seja, a coragem e a bravura em
defesa da pátria rio-grandense:
Se o índio Sepé morreu para ver livre a sua terra e seus índios da
pressão invasora e autoritária, Sepé é um símbolo e um símbolo
imortal. Símbolo [...] da nossa afirmação de independência, como
pátria livre [...] Nele esteve a primeira galhardia e a primeira
altivez do gaúcho rio-grandense (JORNAL DO DIA, 1955, s.p.).

Essas seis veiculações na imprensa instigaram a
contestação, a qual é publicada no último dia do ano de 1955, pelas
páginas do Correio do Povo. Em artigo intitulado “Defesa do
Parecer da Comissão de História”24, Moysés Vellinho vem a público
para rebater os ataques ao julgamento emitido pela Comissão,
assentando seu posicionamento no fato de que a luta guaranítica
não se orientava em prol do território nacional, não condizendo
como elemento de afirmação histórica do Estado e do País.
Os massacres ocorridos na Guerra Guaranítica e a luta de
Sepé que ocasiona sua morte não são, para o intelectual, motivos
para consagrá-lo como herói. Embora enfatize a valentia do índio
missioneiro, ressalta que sua inscrição deve permanecer apenas
como mito, uma vez que sua coragem não era orientada por um
sentimento de integração e patriotismo, reforçando que “o bravo
chefe missioneiro se bateu e morreu por uma causa que não era a
nossa” (VELLINHO, 1955, [p. 155]). Para ele, a causa de Sepé
consiste na defesa de seu território, não como brasileiro ou riograndense, mas como membro de uma tribo, na função de
24

Utiliza-se aqui o título constante no Apêndice da obra de Mansueto Bernardi já referida. Nos Anexos da
Tese de Eliana Pritsch, a autora recupera este texto do periódico Correio do Povo, Porto Alegre, 31 dez.1955,
apresentado pelo título “Sepé Tiaraju e o Rio Grande”.

ALICE D. TRUSZ; CARMEM A. RIBEIRO; EDUARDO R. J. KNACK; VIVIANE V. HERCHMANN (ORGS.) | 73

corregedor, ou seja, enquanto líder que luta pela manutenção de
seu posto. Esse posicionamento será reforçado em publicação no
Correio do Povo, de 5 de janeiro de 1957, intitulada “Augusto Meyer
e os manes do Padre Teschauer e de João Ribeiro”.
Vellinho refere-se ao discurso que sustenta a condição
heroica de Sepé como brasileiro como “devaneios de certos
ideólogos” (VELLINHO, 1955, [p. 155]). O intelectual demarca que
Sepé deve ser lembrado pela via literária: “que Sepé continue no
domínio da legenda, de onde a pena de Manoelito de Ornellas foi
buscá-lo para o belo poema em prosa que com justiça lhe
consagrou25. Daí não devemos tirá-lo” (VELLINHO, 1955, [p. 154]).
O debate segue com novos textos veiculados na imprensa,
de autorias de diversos intelectuais da cena gaúcha, os quais, na
maior parte das vezes, pertenciam ao quadro de sócios do IHGRGS.
Moysés Vellinho e Mansueto Bernardi, contudo, consagram-se
como personalidades principais da polêmica que envolve Sepé
Tiaraju. Moysés Vellinho, nesse período vice-presidente do
IHGRGS, é, nas palavras de Gutfreind (1991, p. 4), “um líder de sua
geração”, referindo-se a sua atuação insistente enquanto intelectual
defensor da origem luso-brasileira do Estado. Mansueto Bernardi,
forte estudioso da figura de Sepé, desde 1926 já sinaliza seu
interesse pelo índio missioneiro, ao elegê-lo como tema da palestra
“O primeiro caudilho rio-grandense”26, proferida no Museu
Histórico Júlio de Castilhos. Trinta anos depois, Bernardi lidera um
movimento a favor do monumento a Sepé, consagrado pelo artigo
“Pá de Cal sobre o assunto Sepé”, publicado no Correio do Povo,
em 27 de setembro de 1956, e posteriormente republicado em sua
obra O primeiro caudilho rio-grandense, de 1957.
Essa publicação de Bernardi é dirigida ao Governador do
Estado e vem assinada por 22 membros do IHGRGS, os quais se
25

Vellinho faz referência ao conto ilustrado “A morte de Tiaraju”, de Manoelito de Ornellas, publicado na
primeira edição da revista Província de São Pedro, em 1945, p. 94-98.
26

Convite realizado por Alcides Maya, então diretor da entidade. O texto dessa palestra está publicado no
número 5 da revista Província de São Pedro, de 1946, páginas 32-42.
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identificam como representantes da “quase totalidade da
população rio-grandense” (BERNARDI, 1957, p. 185-186) que apela
pela ereção de monumento ao índio. Retomam questões
apresentadas por Jaeger e outros articulistas e, entre as exposições
de motivos, reforçam o “gauchismo” de Sepé, o qual afirmam ser
“muito mais gaúcho e, por conseguinte, muito mais brasileiro [...]
do que os mais velhos rio-grandenses” (BERNARDI, 1957, p. 184),
uma vez que estes descendem de lusitanos que foram aportados
muito tempo depois do que aquele que integra “a nação aqui
radicada desde o tempo do dilúvio” (BERNARDI, 1957, p. 184).
Entre 1955 e 1957, os anos mais vigorosos do debate, temse registro de mais de oitenta textos publicados em jornais do
Estado. Além disso, o assunto também é abordado na revista
Província de São Pedro, dirigida por Moysés Vellinho. A
nacionalidade de Sepé Tiaraju é questão essencial nas
manifestações apresentadas, evidenciando os posicionamentos
platinistas e lusitanos sobre a origem e a formação do Estado do
Rio Grande do Sul.
A abordagem de Vellinho e do grupo de intelectuais que
se orienta para uma formação do Estado de origem lusa apoia-se
no argumento de que o período em que ocorreu a Batalha de
Caiboaté, na qual Sepé Tiaraju foi morto, “a fronteira política do
mundo luso-brasileiro ainda não havia alcançado o território das
reduções missioneiras” (VELLINHO, 1957, p. 6). Defende que o
avanço das divisas rio-grandenses ocorreu aos poucos, e só mais de
quarenta anos depois da morte de Sepé, em 1801, é que as terras
da região das Missões foram incorporadas ao Brasil. Tal
perspectiva concentra-se na ideia de que o chefe guarani nasceu
em território que não integrava a região do Rio Grande Sul, por,
nesse período, a região missioneira estar sob a alçada castelhana.
Sepé Tiaraju, portanto, “esteve de armas furiosamente voltadas
contra os conquistadores luso-brasileiros” (VELLINHO, 1957, p. 67).
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Vellinho sustenta que Sepé não simboliza o típico
brasileiro, muito menos o gaúcho, uma vez que não representa
uma figura que reforça a identidade nacional: “quanto aos nossos
heróis, eles estão dentro e não fora ou à margem do nosso
processo histórico. São símbolos de integração e não de
desintegração nacional” (VELLINHO, 1957, p. 10). Capitania d’El
Rei27, publicada em 1964, volta-se à história do Estado e à essência
portuguesa de sua origem. Essa obra ratifica, quase dez anos após
o início do embate, que a atenção do intelectual está orientada
preferentemente para as discussões que retomam os elementos da
identidade nacional. Quanto a Sepé, integrante do campo inimigo,
de origem espanhola, não pode, por isso, ser um herói riograndense e, muito menos, nacional. Homenagear Sepé, para
Vellinho, significa cultuar o inimigo, deturpar a verdadeira história
do Brasil, transgredindo suas fronteiras:
Não nos parece de bom aviso relegar este caso de Sepé Tiaraju ao
domínio das coisas destituídas de importância. Ele é irrelevante
apenas na aparência. Nem por sermos hoje, mais que bons
vizinhos, amigos dos povos que nos cercam, devemos tolerar
a falsificação da história a ponto de se tentar confundir no
mesmo culto os nossos heróis de verdade e aqueles que do
campo adverso os guerrearam como inimigos. Será que se
pretende converter a história rio-grandense, tão inteiriça, tão
vigorosa no seu sentido e suas afirmações, numa espécie de terra
neutra, indiscriminada, sem caráter nacional? Que é que se
esconde aí? (VELLINHO, 1964, p. 130) [Grifo Nosso].

A polêmica acerca do índio Sepé Tiaraju reafirma a
postura crítica que Moysés Vellinho assume desde seus primeiros
escritos, quando ainda utilizava o pseudônimo Paulo Arinos. Em
sua prática intelectual, mantém sua busca pela unidade e coesão
27

Essa obra teve sua versão publicada em inglês, em 1968, sob o título Brazil South – Its Conquist
Settlement, a convite do editor americano Alfred Knopf, proprietário da conceituada editora
homônima, com o prefácio de Erico Verissimo.
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nacional “sujeitas ao denominador comum da tradição lusobrasileira” (VELLINHO, 1960, p. XI )28. Para isso, volta seus estudos
aos aspectos regionais. Essa característica, no entanto, não deve ser
entendida como atividade de um restrito pensador localista,
limitado à pesquisa de questões exclusivas de sua região natal.
Vellinho defende que o estudo das particularidades das províncias
é o ponto de partida para se demonstrar que é por meio da
formação plural e distinta que se constitui a pátria brasileira.
As discussões a respeito da formação do Rio Grande do
Sul e da identidade cultural do gaúcho demarcam a história do
Estado e se reavivam, em diversos momentos, nessas longas
controvérsias. No plano literário, como sinaliza Pozenato (2009), o
regionalismo está presente nos movimentos romântico, realista e
modernista. Nesses três momentos, indica o autor, “a tônica foi a
vontade de fazer um levantamento de características regionais,
com vistas à constituição de uma literatura “brasileira”. O fato de a
ênfase repousar no adjetivo, não no substantivo, demonstra
claramente seu fundo ideologizado.” (POZENATO, 2009, p. 26).
O posicionamento de Moysés Vellinho em torno da
identidade do gaúcho apresentado na discussão sobre o
monumento a Sepé já é evidenciado desde 1925, no debate com
Rubens de Barcellos sobre a obra de Alcides Maya29, assim como
no primeiro editorial da Revista de São Pedro, em 1945, quando
reforça que apenas pela perspectiva da cultura regional é possível
existir o sentimento de unidade nacional: “sem a definição das
partes não é possível a definição do todo” (VELLINHO, 1945, p.2).
Nesse sentido, seu trabalho voltado às questões do Estado reforça,
ao longo de toda a sua trajetória, a intenção de fomentar a

28

Este excerto integra o texto intitulado Nota da 1ª Edição, referente ao lançamento de Letras da Província,
em 1944. A segunda edição, revista e ampliada, publicada em 1960, mantém o texto, o qual é precedido por
Nota à 2ª Edição. VELLINHO, Moysés. Letras da Província. 2. ed. Porto Alegre: Globo, 1960, p. XI.
29

Esta questão é apresentada no quarto capítulo da tese Moysés Vellinho (1901-1980): o intelectual
da província (HERCHMANN, 2013).
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literatura e a história compreendendo seu papel definidor para
uma identidade luso-brasileira de nação.
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SOCIABILIDADES, IMAGINÁRIO
URBANO E PATRIMÔNIO

COMEMORAÇÕES, MEMÓRIA E PATRIMÔNIO NA
PUBLICAÇÃO: PASSO FUNDO CONTA SUA
HISTÓRIA
Eduardo Roberto Jordão Knack
A história das cidades segue diferentes tendências, como
o estudo sobre arquitetura e planejamento urbano, caminho
voltado para políticas públicas, organização social, econômica e
técnica das urbes, ou então trabalhos que voltam atenção para os
processos de urbanização, envolvendo temas como imigração,
segregação do espaço e construção de centros históricos, entre
outras perspectivas. Realizar uma revisão bibliográfica de todas
essas tendências foge ao escopo do presente trabalho, uma vez que,
mesmo com brevidade, seriam necessárias muitas páginas para
mencionar apenas algumas das principais referências. Cabe apenas
situar as considerações aqui tecidas dentro dessas tendências dos
estudos urbanos. Partindo das considerações de Monteiro (2006,
p.20), a cidade pode ser entendida como uma "realidade física e
histórica, ligada às experiências espaciais e temporais" que são
percebidas, interpretadas e representadas pelos diferentes sujeitos
que nela habitam. Em suas palavras:
Nesse sentido a cidade é uma realidade plural e polifônica, pois os
diferentes sujeitos e grupos sociais se apossam desse espaço, o
experienciam e produzem uma memória escrita que explica a
dinâmica própria do construir-se desses grupos sociais na cidade,
bem como desses grupos construírem a cidade enquanto tecido,
trama, rede de relações sociais, econômicas, políticas, culturais e
simbólicas (MONTEIRO, 2006, p. 20-21).

As comemorações e as práticas de patrimonialização
envolvem a (re)produção de memórias e representam tentativas de
afirmar experiências, valores e imaginários dentro do espaço
urbano por parte dos grupos envolvidos em sua produção. Dessa
forma, esse artigo pode ser situado em uma tendência de estudos
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que pode ser definida como história cultural da cidade
(LEENHARDT, et. al., 2015), mais especificamente uma história das
disputas, construções, representações e afirmações da memória
dentro do espaço urbano, envolvendo as comemorações e o
patrimônio cultural. Nesse caso, a cidade é Passo Fundo na década
de 1990, momento em que as primeiras iniciativas de
patrimonialização são empreendidas em função da intensificação
da verticalização, do crescimento populacional e da especulação
imobiliária que promoviam intensas transformações urbanas
desde a década de 1950.
Nesse contexto de patrimonialização, é lançado pelo
poder público municipal, em parceria com a Universidade de Passo
Fundo, o jornal Passo Fundo conta sua história (PREFEITURA,
1995) em comemoração ao aniversário do município. Cabe
ressaltar que nesse mesmo ano é promulgada a Lei nº 2997 (em
06 de janeiro de 1995), que "dispõe sobre a proteção do patrimônio
histórico-cultural, paisagístico e natural do município de Passo
Fundo e dá outras providências" (LEI Nº 2997, 1995). Nessa
perspectiva, objetiva-se analisar as relações entre história,
memória e visualidade urbana a partir de uma publicação
comemorativa, entendida como resultado dos embates entre duas
percepções sobre o tempo, aquela dos sujeitos envolvidos com a
preservação do patrimônio cultural local (que trabalharam na
produção e publicação do próprio jornal analisado) e aquela dos
empreendedores imobiliários e da construção civil, que visam o
lucro no presente. Esse jornal resulta desse choque de percepções e
interesse sobre o espaço urbano, por isso merece uma análise
detalhada sobre sua confecção, imagens e narrativas sobre Passo
Fundo. Antes de aprofundar a leitura dessa publicação
comemorativa, cabe apresentar algumas considerações sobre a
história da cidade.
Apresentar um breve histórico do município é
importante, pois permite observar sujeitos, acontecimentos e
lugares do processo de ocupação e construção urbana de Passo
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Fundo, bem como observar quais personagens figuraram na
memória histórica municipal e quais foram ignorados,
especialmente em momentos como comemorações de aniversários
municipais, que podem ser compreendidos como "formas
ritualistas de evocar o passado" que possibilitam a construção de
representações as quais podem agir como "lições vivas de
memorização" (CATROGA, 1998, p.221). Essas representações e
seu valor, o significado atribuído a elas, estão relacionados com o
"regime de historicidade" de determinada época, que seria a
"condição histórica" de um grupo, a capacidade de consciência de
si no tempo e a forma como organizam e valorizam as categorias
temporais: passado, presente e futuro (HARTOG, 2013).
Passo Fundo está inserida no planalto médio riograndense que, embora tenha sido considerado "terra de ninguém"
até o século XIX (SILVA, BARCELOS, 2009, p.63), foi habitado por
populações nativas e caboclos antes de seu fundação entre 18271828, com o estabelecimento de uma fazenda pastoril pelo
miliciano conhecido como Cabo Neves (MIRANDA; MACHADO,
2005, p.22). Os caingangues que resistiram à ocupação foram
arrasados, termos como "amansamento" e "faxinação" eram
usados por lideranças políticas e militares (GOLIN, 2007). Xavier e
Oliveira (1990, p.77) descrevem os "índios coroados" (caingangues)
como "calamidade", "malfeitores sinistros" e "horda de celerados"
que acabaram "trucidados sem piedade" por grupos armados em
represália à sua resistência frente à ocupação de seu território.
Depois disso, o governo provincial começou a empreender a
"catequese destes selvícolas, aldeando-os em diferentes pontos da
região" (XAVIER E OLIVEIRA, 1990, p.78).
Para Miranda e Machado (2005, p.19), os caingangues e
os caboclos "reagiram à chegada no início do XIX, de tropeiros,
militares, fazendeiros e imigrantes." A historiografia local que tem
em Xavier e Oliveira, o "pai da história" (KNACK, 2016) de Passo
Fundo, uma referência, acaba valorizando determinados grupos
(luso-brasileiros, imigrantes alemães e italianos) (DIEHL, et. al.,
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2001, p.84) em detrimento de outros, como indígenas, caboclos e
escravos. Passo Fundo contava com 1699 escravos em 1859
(RÜCKERT, 1997, p.88) em uma população de pouco mais de oito
mil pessoas, o que atesta a força e a importância desse grupo na
sociedade.
Até 1850, permaneceu uma pequena vila, que exportava
mulas, erva-mate e outros produtos, além de ser um ponto de
paradas para tropeiros. Com a entrada de imigrantes alemães e
italianos, o comércio, entre outras profissões, tem um estímulo;
mas apenas com a instalação da estrada de ferro, em 1898, que a
cidade se desenvolve economicamente e tem início um processo de
crescimento populacional e de transformações urbanas. A
orientação da ocupação do espaço, situada no bairro Boqueirão,
muda de eixo, passando a se concentrar no entorno da atual Praça
Marechal Floriano e da Avenida Brasil. Com a ferrovia, a
agricultura e as atividades industriais começam a se desenvolver.
Entre as décadas de 1920 e 1930, começam a nascer e crescer
bairros mais afastados, como a Vila Rodrigues e Petrópolis (DAL
MORO, et. al., 1998, p.94-95).
A partir de 1950, a agroindústria passa por um processo
de capitalização com "a figura do empregador rural, do
meeiro/parceiro e do arrendatário" (TEDESCO; SANDER, 2005,
p.107), o que exemplifica um processo de modernização da
produção tritícola, que estimula a economia local e o crescimento
populacional. Moretto (2007, p.264) indica que Passo Fundo
contava com 288 estabelecimentos industriais na década de 1950;
Gosch (2005, p.81) indica que, entre 1940 e 1950, a população
passou de oitenta para mais de cem mil habitantes. Esse
crescimento é acentuado na década de 1970 com a introdução de
novos elementos na economia local, como a fundação da
Universidade de Passo Fundo. Todas essas transformações são
acompanhadas pelo aquecimento do mercado imobiliário e da
construção civil. A especulação leva uma valorização de áreas já
densamente ocupadas, como a região do centro urbano (Praça
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Marechal Floriano) e a inauguração de bairros mais afastados para
abrigar trabalhadores e operários. Em função dessas
transformações que alteravam a paisagem urbana, têm início, na
década de 1990, as primeiras iniciativas referentes ao tombamento
de edificações consideradas patrimônio histórico. É dentro desse
contexto que a publicação Passo Fundo conta sua história
(PREFEITURA, 1995) deve ser observada.
Entre 1980 e 1990, Passo Fundo conheceu significativa
transformação em sua fisionomia urbana, especialmente na área
central que concentra o comércio e os serviços. A verticalização,
entendida como representação do progresso desde fins da década
de 1950 (KNACK, 2016), foi intensificada na década de 1970 e
legitimada pelo II Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano em
1984. Com o "surgimento de novas tipologias comerciais", como as
"galerias e depois pelo shopping center, na década de 1990" e da
"especialização dos serviços médicos" (FERRETO, 2012, p.84), que
exigiu novos prédios e espaços, a área central (entorno da Praça
Marechal Floriano e arredores) é profundamente alterada,
proporcionando a emergência de "não lugares" (AUGÉ, 2012),
expressões de um regime de historicidade presentista (HARTOG,
2013).
Os não lugares podem ser classificados como hotéis,
aeroportos, rodoviárias, bem como as vias aéreas, ferroviárias,
rodovias e suas estações (AUGÉ, 2012, p.74-75). São espaços
utilitários (transporte, trânsito, comércio, lazer), onde, mesmo
cercado de pessoas, existe uma "tensão solitária" (AUGÉ, 2012,
p.87). Esses espaços estão vinculados a uma experiência temporal,
uma condição histórica que pode ser associada ao presentismo
descrito por Hartog (2013, p.142), onde o presente, o imediato,
ofuscam as outras categorias temporais (o passado não tem
relevância e tampouco as previsões do futuro). O crescimento, o
progresso almejado pela cidade que afirmou um imaginário de
"capital do planalto" em seu centenário (1957), não estava mais no
futuro, mas no agora. Ligadas às exigências de uma sociedade de
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consumo, as palavras que definem esse regime são "produtividade,
flexibilidade, mobilidade", especialmente por parte dos
administradores, investidores, empresários e empreendedores
(HARTOG, 2013, p.148).
O passado é considerado obsoleto e o presente oblitera o
horizonte de expectativas, valorizando o imediato. Mas, a partir de
1990, começam as primeiras iniciativas de preservação do
patrimônio, evidenciando uma reação contra esse presentismo. Em
resposta à emergência desses não lugares, da verticalização e da
especulação imobiliária, começam a ser construídos (legitimados)
"lugares de memória" (NORA, 1997). Em outro trabalho, essas
iniciativas foram analisadas, observando as justificativas e o valor
atribuído ao patrimônio nos projetos de lei dos tombamentos que
ocorreram entre 1990 e 2002 (KNACK, 2007)1. Prats (1983, p.63)
entende o patrimônio cultural como uma invenção e uma
construção social. Por invenção poderíamos entender a capacidade
que os sujeitos possuem de gerar discursos sobre sua realidade,
esses discursos necessitam de uma autoridade para fazer valer seu
poder, que é legitimada por meio de sua construção social. Em
outras palavras, o "valor histórico" do patrimônio necessita de uma
"credibilidade patrimonial" (POULOT, 2012, p.30).
Poulot (2012, p.30) entende o patrimônio como um
campo privilegiado para examinar três questões: o olhar erudito
sobre obras e objetos materiais, os regimes de historicidades de
uma sociedade e a dimensão da ética e da estética (da qual decorre
a questão da adesão, emancipação ou denegação). Partindo desses
pressupostos, é possível compreender o papel desempenhado por
uma publicação comemorativa em um contexto de
patrimonialização como aquele que ocorria em Passo Fundo na
1

Em Knack (2007), foram analisados os projetos de tombamento e sua tramitação na Câmara de
Vereadores. Foi constatado que as justificativas para a patrimonialização tinham como referência
historiográfica o "pai da história" de Passo Fundo, Xavier e Oliveira, e foram selecionadas edificações
que representavam a história de grupos ligados às elites políticas municipais, ou bens que faziam
referência ao desenvolvimento econômico e industrial da cidade.
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década de 1990. A divulgação de referenciais históricos e visuais da
cidade contribui para dar credibilidade ao significado atribuído ao
patrimônio e revela a percepção que os sujeitos (eruditos,
intelectuais e o poder público, que patrocina a publicação) tinham
da história, ou no mínimo é tanto sintoma como resultado dessas
transformações que ocorriam no município.
A publicação Passo Fundo conta sua história
(PREFEITURA, 1995) foi organizada pelo poder público municipal e
contou com a colaboração do Grupo Pró-Memória (grupo de
eruditos, intelectuais e interessados na história e na cultura local),
do PREMER (Pólo de Resgate da Memória Regional), da ViceReitoria de Pesquisa e Extensão da Universidade de Passo Fundo
(UPF), do Instituto de Ciências Exatas e Geociências da UPF e do
Instituto de Artes da UPF. As fotografias que compõem a
publicação são da Foto Moderna (pertencente a família Czamanski,
que possui um estúdio fotográfico na cidade desde as primeiras
décadas do século XX) e de Marília Bernardon (professora,
integrante do circuito cultural da cidade, participando de
exposições nos museus, entre outros atividades). As dimensões do
jornal são 33 cm na vertical por 24 cm na horizontal, com 16
páginas e uma tiragem de 10.000 exemplares (segundo
informações no próprio editorial). Sua edição circulou em espaços
culturais, como museus, escolas e bibliotecas públicas, também
esteve disponível para população e visitantes no município.
Entre os artigos, figuram títulos como Marcas do passado
– Arquitetura; O nome de Passo Fundo; Ontem, rio Uruguai-Mirim.
Hoje, rio Passo Fundo; Datas históricas; Crescimento do São
Vicente como fato histórico da cidade; Marcas do passado retrospectiva das escolas de artes de Passo Fundo; Marcas do
passado – Poesias; Marcas do passado – Feiras e Exposições;
Marcas do passado – Aspectos Gerais. Os textos que apresentam
autores foram produzidos por professores da Universidade de
Passo Fundo e integrantes do Grupo Pró-Memória. Conta com 26
imagens do espaço urbano da cidade, das quais 18 são fotografias e
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oito são ilustrações produzidas por alunos do Instituto de Artes da
UPF e de escolas de ensino básico do município. O primeiro artigo,
Marcas do passado – Arquitetura (de autoria das professoras
Marília Mattos, do ICEG/UPF, e Roseli Doleski Pretto, do IA/UPF),
começa com o texto de capa, na página 1, e apresenta uma
sequência de fotografias e ilustrações da cidade até a página 5,
finalizando com os textos sobre o nome da cidade e do rio.
As autoras deixam clara a necessidade da preservação de
uma memória edificada em Passo Fundo: "urge que se conserve o
pouco que ainda existe de obras erigidas para reafirmar a memória
arquitetônica da cidade e que se classifique períodos a que
pertencem" (PREFEITURA, 1995, p.1). Citam como exemplo a
preservação do prédio do Banco Itaú, situado em uma das esquinas
da Praça Marechal Floriano. Entre as referências bibliográficas
utilizadas pelas autoras estão Xavier e Oliveira (o pai da história de
Passo Fundo) e Maximilian Beschoren (um engenheiro alemão que
percorreu o planalto no século XIX e escreveu um livro de
impressões de viagens). Sua concepção sobre preservação vai ao
encontro daquela expressa na Lei 2997, que compreende como
patrimônio os monumentos, obras arquitetônicas, conjuntos e
"lugares notáveis" compostos por "grupos de elementos que
tenham valor excepcional do ponto de vista da história, da arte ou
das ciências" (LEI Nº 2997, 1995).
Acompanhando o texto da capa aparece uma foto do
prédio da Academia Passo-fundense de Letras, localizado na
Avenida Brasil, prédio do início do século XX, que foi sede de um
grupo político ligado ao Partido Republicano Rio-Grandense antes
de ser um clube literário – um "lugar notável", tombado como
patrimônio histórico do município em 1990 (juntamente com os
prédios da Intendência Municipal e da Câmara Municipal) (ver
KNACK, 2007), mas que se encontrava em estado crítico, restando
praticamente apenas a fachada (só vai ser restaurado e inaugurado
na década de 2000). Embora fosse protegido legalmente, o risco da
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derrubada do edifício, que fazia parte do primeiro complexo
arquitetônico tombado como patrimônio histórico, era sério.
Em outras oportunidades o próprio poder público havia
manifestado interesse na derrubada desse complexo para fomentar
a construção de um distrito industrial, como demonstra a
entrevista com o prefeito da cidade feita pela revista/informativo
comercial Agenda, em 1976, em função da inauguração do novo
centro administrativo: "Segundo propósito anunciado pelo Prefeito
Edú Villa de Azambuja, em breve esta vista restará apenas nos
registros históricos de Passo Fundo", fazendo referência a uma foto
dos três prédios mencionados, indicando ainda que "os velhos
prédios da Prefeitura e Câmara de Vereadores deverão ser
demolidos, para darem lugar a empreendimentos da iniciativa
privada" (FREITAS, 1976, p.3). A introdução de uma foto da
Academia na capa da publicação comemorativa chamava atenção
para necessidade de sua preservação.
A sequência de fotografias e ilustrações nessa publicação
que homenageava o aniversário de 138 anos de Passo Fundo tem
como objetivo apresentar a "memória arquitetônica" que as
autoras do texto inicial buscavam "resgatar", indicar exemplares
para serem preservados e demarcar os lugares de memória do
espaço urbano. Assim, as 14 imagens que aparecem entre as
páginas 2 e 5 constituem um jogo onde aparecem fotos dos prédios
e lugares no presente (uma imagem é de 1986), acompanhadas de
um desenho da mesma foto (com exceção da página 5, onde
aparecem dois desenhos sem fotos). Assim a sequência começa
com o prédio da Academia, com a seguinte legenda: "Prédio da
Academia Passo-fundense de Letras (em demolição), Av. Brasil"
(PREFEITURA, 1995, p.2). A foto mostra parte da fachada do
prédio escondida por um tapume, com vigas de madeira servindo
de apoio para que os escombros não desabem; o desenho em bico
de pena ao lado mostra o prédio reconstituído, com a fachada em
perfeitas condições.
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Nesse sentido, alguns dos desenhos procuram restituir
aos edifícios suas características originais, como se fossem
lembranças que emergem da ponta do lápis e do bico da pena. A
publicação apresenta uma dualidade interessante, onde a foto
figura como indício de uma realidade de descaso, abandono e
destruição do patrimônio, enquanto o desenho procura "resgatar"
(palavra empregada pelas autoras) sua condição no passado, ou ao
menos restituir suas características originais. A fotografia parece
exercer a função de documentar as transformações da cidade,
funcionando "como instrumento capaz de construir uma
representação visual do urbano, tornando a cidade colossal
redutível a uma imagem bidimensional inteligível e ao alcance das
mãos" (POSSAMAI, 2008, p.70). Essa redução de aspectos da
arquitetura, edificações e lugares colocados nas páginas do jornal
permitiam fazer circular a visão das autoras sobre a situação do
patrimônio naquele contexto.
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FIGURA 1 - Passo Fundo conta sua história
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Fonte: (PREFEITURA, 1995, p.2-3).
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Cabe ressaltar que a fotografia deve ser entendida como
"uma redução ou recorte do real" (MONTEIRO, 2007, p.160), um
corte no tempo e uma seleção do espaço operada pelo fotógrafo.
Ou seja, essa visualidade do patrimônio não é uma prova da
situação do patrimônio, mas sim uma construção operada pela
seleção de imagens escolhidas pelos autores e/ou organizadores da
publicação. A seleção e o encadeamento das imagens criam uma
narrativa visual com intuito de reconstruir, a partir dos desenhos,
o caráter de realidade atribuído às fotografias. Além da Academia,
a foto e o desenho da Calçada Alta (observar a figura 1, à direita e
na parte de cima da imagem) também estão envolvidos nesse
aspecto de reconstrução e evocação da lembrança. Embora os
prédios da calçada não estejam nas condições da Academia, a foto
favorece certo ar de abandono; a placa da Pepsi e os carros
estacionados à sua frente sugerem sinais da modernidade, do
trânsito e da sociedade de consumo; o desenho, porém, elimina
essas características da imagem.
O prédio da instalação da CEEE, cuja legenda indica ter
sido demolido em 1986, é representado em uma foto e em sua
serigrafia. Logo abaixo, aparece um desenho (sem foto) da Casa
Regalia, "recentemente demolida", ao lado de uma foto de trecho
da Viação Férrea (PREFEITURA, 1995, p.4). Encerram essa
sequência um desenho do "Antigo Banco Econômico do Comércio
– Rua Independência, esquina Rua Bento Gonçalves, Praça
Marechal Floriano – (hoje, lojas Disapel)" e um desenho do "Prédio
onde funcionou o Nacional", na Avenida Brasil (PREFEITURA,
1995, p. 5). Tanto o desenho da Casa Regalia quanto os do Banco e
do Nacional mostram prédios que, de acordo com as legendas, ou
haviam sido destruídos ou estavam descaracterizados de alguma
forma. Cabe destacar que essas imagens selecionadas estão dentro
dos limites da área central da cidade – a maioria são ruas que
cruzam a Praça Marechal Floriano, ou então trechos da Avenida
Brasil (principal via), mas nas proximidades da mesma praça. A
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escolha dessas imagens delimita um espaço visual na publicação,
excluindo outros.
Meneses (2006, p.35) entende que, para a história
considerar "a dimensão visual presente no todo social", é
importante organizar um quadro de "referências, informações,
problemas e instrumentos conceituais e operacionais" relativos a
três grandes feixes de questões: "o visual, o visível e a visão." O
visual é formado pelos suportes institucionais, as condições de
circulação e consumo e pela "iconosfera", o conjunto de imagensguia de uma sociedade em um determinado momento. Muitas
dessas imagens aparecem em publicações comemorativas
anteriores (ver KNACK, 2015; 2016), o que demonstra uma
circulação dessas imagens (o tema da Praça Marechal Floriano é
constante desde publicações comemorativas de 1957) atrelada a
determinados suportes (álbuns comemorativos, cartões postais),
definindo uma iconosfera visual da cidade entre 1950 e 1990.
Também é importante pensar na esfera do visível, que diz respeito
ao domínio sobre o que pode ser ou não visto (MENESES, 2006, p.
36), que é operado, nesse caso, pelos organizadores do jornal, que
realizaram uma seleção do que consideraram importante ser
visualizado, e aquilo que ficou de fora da "memória arquitetônica"
de Passo Fundo.
Os textos sobre o nome da cidade e do rio são baseados
nos escritos de Xavier e Oliveira, assim como a seleção de "datas
históricas". A origem do povoado é associada aos tropeiros e as
datas históricas começam com o nascimento do Capitão Joaquim
Fagundes dos Reis, sacramentado como o patriarca da história
municipal nas comemorações do centenário em 1957 (KNACK,
2016). A segunda data é a chegada do Cabo Neves em 1828, na
sequência dos acontecimentos aparecem a instalação da capela,
nome das ruas, instalação de outros serviços (telégrafos, correio),
inauguração da estrada de ferro, entre outros, finalizando com a
criação da Universidade de Passo Fundo em 1969 (PREFEITURA,
1995, p.6). Nessa recapitulação da história de Xavier e Oliveira,

ALICE D. TRUSZ; CARMEM A. RIBEIRO; EDUARDO R. J. KNACK; VIVIANE V. HERCHMANN (ORGS.) | 97

indígenas, caboclos e escravos continuam não encontrando espaço
na narrativa. Assim, tanto a visualidade do álbum como a narrativa
histórica foram construídas a partir de uma seleção de lugares,
acontecimentos e sujeitos, deixando outros às margens do
esquecimento.
Alguns textos refletem a situação conflitante do choque
entre duas percepções da história, dois regimes de historicidade. O
Crescimento do São Vicente como fato histórico da cidade (não é
indicado o nome do autor desse texto) apresenta uma narrativa
cronológica do Hospital São Vicente de Paulo, com seu
desenvolvimento vinculado ao da cidade. Esse artigo demonstra o
processo de crescimento e modernização do hospital, apresentando
uma foto da construção do prédio de 10 andares, último
empreendimento do centro médico (PREFEITURA, 1995, p.7-8).
Outro texto que ressalta os aspectos positivos do crescimento e da
modernidade é Marcas do Passado – Feiras e Exposições (de
autoria de Marília Mattos, professora do ICEG/UPF). Nesse texto,
são descritas as primeiras feiras de que o município participou,
como a do Centenário de Abertura dos Portos, no Rio de Janeiro
em 1908, conferindo destaque para a participação de Xavier e
Oliveira com sua obra O Município de Passo Fundo na Exposição
Nacional de 1908, contendo dados sobre a comissão organizadora
da comitiva passo-fundense que foi para essa feira (PREFEITURA,
1995, p.13).
Passando pela II Exposição Agropecuária, Industrial e
Feira Anexa realizada em 1940, a autora se detém na Exposição
Agro-Industrial do 1º Centenário e na VII Festa Nacional do Trigo,
que ocorreram em 1957, apresentando inclusive uma foto dos
pavilhões onde foram realizadas a exposição e a feira, e uma da
"Rainha do Centenário", Márcia Kozma. A I EFRICA – Exposição
Feira Industrial, Comercial e Agropecuária de Passo Fundo
também mereceu uma fotografia com os pavilhões onde foi
realizada pela primeira vez (nos mesmos pavilhões construídos
para a feira do primeiro centenário). A EFRICA, por ser uma feira
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que se repetiu em 1968, realizada novamente em 1992 e 1995, é
descrita com detalhes pela autora, que apresenta as autoridades
que compareceram, os eventos realizados, nomes e empresas de
expositores, destacando que "os objetivos da realização de mais
uma etapa desse evento foram de proporcionar aos empresários de
Passo Fundo oportunidades para dar continuidade às
demonstrações
das
potencialidades
econômicas
e
desenvolvimentistas" (PREFEITURA, 1995, p.15) do município,
dando destaque a uma maior integração com o MERCOSUL.
A publicação inicia afirmando a necessidade de "resgatar"
a "memória arquitetônica", ameaçada pelo intenso crescimento
que conduziu a transformações urbanas que descaracterizaram a
área central, embora nos textos sobre o hospital e as feiras e
exposições a modernização e o crescimento econômico sejam
exaltados. O crescimento do setor de serviços está intimamente
relacionado com o processo de verticalização e com a emergência
dos "não lugares". Parece claro que em uma publicação
comemorativa organizada pelo poder público não seriam
realizadas críticas profundas a setores que aqueciam a economia
local (tais como a construção civil e a especulação imobiliária), bem
como seria reservado um espaço para demonstrar o crescimento
econômico materializado em determinados setores, como o
médico-hospitalar e a agroindústria (representada nas feiras).
Porém, esses artigos também demonstram a confusão desse
choque entre uma visão presentista, aquela do progresso imediato
que se instaurou na cidade ao longo dos anos de 1970 e 1980, e
essa reação de intelectuais e eruditos que defendiam a preservação
do patrimônio, uma reação contra o imediatismo exacerbado das
últimas décadas, que havia atropelado o passado.
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A PRÁTICA DA VILEGIATURA: IMIGRANTES E
SOCIABILIDADE NO SUL DO BRASIL (1880-1930)
Danielle Heberle Viegas
Joana Carolina Schossler
Introdução
Na virada do século XIX para o XX, muitas das capitais
brasileiras estiveram submetidas a intensas transformações
urbanas, a exemplo do que ocorria na Europa. Ansiosos em deixar
para trás o passado colonial que se fazia notar nas ruas,
governantes promoveram modificações em larga escala, a partir da
associação do poder público com o saber técnico de engenheiros
recém-formados em instituições estrangeiras.
Entre as características desse processo pode-se citar, para
além das implicações territoriais, o surgimento de outra relação
com o tempo – que passou a ser percebido de forma mais
acelerada – e com o espaço, que adquiriu outras formas e funções.
A partir desse contexto, ocorreu a emergência não só de uma nova
paisagem urbana, mas, também, de uma sociabilidade ímpar,
voltada ao convívio na urbe. Nesse sentido, pode-se citar a
conquista do tempo noturno (CONSTANTINO, 1997) – relacionada
com a difusão da luz elétrica. Conforme Bernard Lepetit, a urbe,
enquanto categoria de análise:
[...] nunca é absolutamente sincrônica: o tecido urbano, o
comportamento dos citadinos, as políticas de planificação
urbanística, econômica ou social desenvolvem-se segundo
cronologias diferentes. Mas, ao mesmo tempo, a cidade está
inteiramente no presente (2001, p. 145).

Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e
Porto Alegre foram pensadas e reformadas a partir da
reverberação de tipologias urbanísticas de origem europeia e,
posteriormente, norte-americana. É notório no período a
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circulação de ideias e planos ligados aos modelos de cidades-jardim
e cidade-industrial, que se fizeram notar no traçado das ruas, na
construção de edificações públicas e na execução de grandes obras
voltadas ao lazer e ao entretenimento (ANGOTTI-SALGUEIRO,
2001). Na institucionalização das relações sociais, assim como o
trabalho foi alçado a uma categoria prioritária na lógica da cidade
industrial, também o lazer foi alvo de um processo de coisificação.
A busca de locais para a prática da vilegiatura foi um dos
principais desdobramentos desse panorama. Com efeito, de acordo
com Touraine, um dos aspectos marcantes da modernidade foi o
domínio sobre a natureza, sobretudo pelo viés científico (2004, p.
15-50). A intenção era esvair-se do ritmo frenético e do ar viciado
daquelas que eram consideradas grandes cidades: além disso, tal
atividade servia para a diferenciação social daqueles que a
praticavam, usualmente membros das elites locais, em uma época
em que não havia férias remuneradas (SCHOSSLER, 2013, p. 107).
A natureza passou a ser concebida como um território
deslocado, tal como um reverso da modernidade que se instala. A
disciplina e o advento da ciência instalam regras de convívio e
higiene; o tempo e o trabalho são regulados, assim como as horas
de repouso. Nessa condição, espaços naturais são investidos de
funções específicas (descanso, lazer, distinção socioeconômica) e
passam a ser alvo de ações direcionadas (planejamento urbano,
propagandas turísticas, transporte exclusivo).
As praias de mar, ditas como “territórios do vazio”
(CORBIN, 1988) eram procuradas apenas por uma pequena
parcela da população, visto que as estradas de acesso para esses
territórios eram muito precárias, sem contar a pouca familiaridade
com o mar. Os retiros naturais mais próximos das grandes cidades
e acessíveis por meio das linhas férreas, recém-inauguradas no
país, tornaram-se os destinos preferidos dos interessados em
desfrutarem a vilegiatura. Rosemary Brum (2009, p. 208) fornece
pistas sobre tais locais no Rio Grande do Sul:
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Referimo-nos aos balneários que as famílias usufruíam,
instalando inclusive casas de veraneio. Canoas, na região
metropolitana, é área de lazer, onde há casas de veraneio. Um
pouco mais perto, Belém Velho, Vila Nova (onde italianos
instalam-se em comunidades rurais e produtivas) e Belém Novo
também atraem veranistas (grifos nossos).

Os fatores que deslocavam os interessados até os destinos
almejados, incluindo surpreendentemente Canoas, cidade hoje
conhecida como um polo industrial e residencial da Região
Metropolitana de Porto Alegre, eram motivados pela facilidade de
ir e vir, propiciada por ocasionais investimentos.
Segundo Charles Monteiro, a Capital dos gaúchos
almejava estar interligada a outros centros urbanos e com o
interland. A estação era frequentada pela elite porto-alegrense, que
lá realizava o embarque e o desembarque dos seus destinos de
passeio. Assim, “a Estação da Estrada de Ferro localiza-se na
esquina da Rua Voluntários da Pátria com Conceição. Como
aquelas de São Leopoldo e Novo Hamburgo, foi construída de
madeira no estilo enxaimel alemão” (MONTEIRO,1995, p. 32).
A estrada de ferro teve o seu primeiro trecho, que
compreendia as cidades de Porto Alegre, Canoas, Sapucaia e São
Leopoldo, em 1874. Já em 1876 foram inauguradas as estações Rio
dos Sinos e Novo Hamburgo. Não tardou para a ferrovia promover
modificações na região: consta que, em 1885, transitavam oito
trens especiais entre Canoas e Porto Alegre aos domingos, além
das viagens normais, que se estendiam até Novo Hamburgo, sendo
transportados 43.872 passageiros naquele ano. Já em 1886, o
número de passageiros chegou a 64.041 (SILVA, 1989, p. 153).
Nos termos colocados, anuncia-se que o presente estudo
abordará aspectos relacionados a vilegiatura no Sul do Brasil, no
que diz respeito às práticas incipientes promovidas por alguns
grupos imigrantes do meio urbano, notavelmente alemães,
italianos e franceses. Busca-se compreender, portanto, de que
forma “a cidade não dissocia: ao contrário, faz convergir, num
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mesmo tempo, os fragmentos de espaço e os hábitos vindos de
diversos momentos do passado” (LEPETIT, op. cit., p. 145)
enfatizando,
especialmente,
questões
subjacentes
às
transformações urbanas nas cidades de Porto Alegre e Canoas
entre as décadas de 1880 e 1930.
Porto Alegre a partir de seus refúgios naturais
A paisagem encontrada por muitos imigrantes no final do
século XIX era de uma Porto Alegre voltada para o Guaíba. Alguns
viajantes como Robert Avé-Lallemant, Nicolau Dreys, Saint Hilaire,
Princesa Isabel, entre outros, salientaram as belezas de uma cidade
margeada pelas águas deste reservatório. Uma pintura do italiano
Giovanni Falconni, intitulada “Vista do Guaíba”, ressalta as belezas
naturais do estuário, mas também o quanto essas águas ofereciam
distintas atividades, econômicas e sociais.
Diante de uma parcela de imigrantes brancos, essa
pintura chama a atenção para os trabalhadores negros – lavadeiras
ou pescadores, que compartilham o cenário com crianças brancas
que desfrutam do tempo livre, nadando e brincando na beira da
água. Já o alemão Pedro Weingärtner pintou, no início do século
XX, a “Barra do Ribeiro”, um recanto da orla ribeirinha na capital,
que foi muito utilizada pelos alemães para a prática de suas
sociabilidades.
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FIGURA 1 - Vista do Guaíba, Giovanni Falcone, óleo sobre tela, 1893.

Fonte: Acervo do Memorial da Câmara Municipal de Porto Alegre, Rio Grande
do Sul.
FIGURA 2 - Barra do Ribeiro, Pedro Weingartner, oléo sobre madeira, 1918.

Fonte: Acervo Pinacoteca Aldo Locatelli, Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Os dois quadros demonstram aspectos comuns sobre a
utilização da natureza e seus refúgios, num período em que o
processo de industrialização no Brasil e as transformações urbanas
tornavam o ritmo cotidiano acelerado e a cidade asfixiante. Da
margem oposta do rio, é possível avistar a cidade e o seu centro
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urbano. A cena se repete em inúmeras pinturas entre o período
que corresponde ao final do século XIX até meados da década de
1930. O cenário parece ser apreciado pelos pintores à época, mas
seguramente representa um lugar frequentado por alguns
citadinos para a prática da vilegiatura.
Do início do século XX, os registros fotográficos mostram
o gosto pela Pedra Redonda e demais localidades que atualmente
distam cerca de 15 km do centro urbano de Porto Alegre. No
período, as dispendiosas idas às praias de mar contribuíram para a
busca pelos refúgios na margem do Guaíba, possibilitando a
formação de clubes e balneários, onde algumas famílias abastadas
construíram suas casas para passar os finais de semanas.
Entre as primeiras famílias que construíram suas casas
na zona sul, estão os imigrantes ingleses e alemães, como os Booth,
os Bromberg e os Pabst, empreendedores e comerciários, que
contribuíram para o desenvolvimento econômico e urbano da
cidade (MACHADO, 2013, p. 235). Conforme o relato da
veraneante Olga Schlatter, muitas famílias de Porto Alegre, como
os Luce, os Linck, os Pabst, os Ely, os Bier, os Barata, os Siegmann,
os Berchte e os Bromberg possuíam chácaras entre Ipanema e
Conceição, onde passavam o verão. “A maioria dessas residências
ficava à beira do rio, com jardim arborizado e confortáveis casas
que acomodavam muita gente. Na chácara dos Pabst e dos Ely,
concentravam-se as famílias Nedel, Englert e Bins” (SCHLATTER,
2009, p. 39-40).
Com o passar dos anos, a melhoria nos transportes e no
acesso à zona sul permitiu que os veraneantes residissem na
localidade. A urbanização dos balneários se salientou no despertar
dos anos 1930, justificando o desejo de habitar uma região balnear,
na qual o prazer dos banhos e o contato com a natureza se
aproximavam do conforto do lar em uma cidade metropolitana.
As propagandas de loteamentos exaltavam os preceitos
que hoje são caracterizados como qualidade de vida, “lazer,
esporte, beleza, paisagem e conforto, na melhor praia dos
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arredores da capital”.1 Nestas publicidades também é possível
observar as imagens ilustrativas, que mostram um modelo de
estação balneária europeia, com carros de banhos e casas para
troca de roupas. “Os banhistas também se mostram esportivos e
familiarizados com o meio, como se eles fossem parte integrante
daquela paisagem” (SCHOSSLER, op. cit., p. 95).
Em outra publicidade da mesma vila balnear, os
corretores visam o futuro das próximas gerações, ilustrando
crianças brincando na orla e destacando através do chamariz que a
vila seria “um valor para os vossos filhos”.2 Nesta propaganda da
“praia balneária Elsa”, localizada em Pedras Brancas, crianças
brincando e banhistas modernas com touca e sapatilhas para
banho ganham evidência na ilustração, juntamente com uma
“moradora veranista”, de roupas leves e chapéu de abas largas, que
desfruta o ambiente com elegância.
A praia também dispunha de vapores diários e “hotel de
primeira ordem, a cargo do Sr. Krant”.3 Outra publicidade da “Villa
Elsa”, igualmente com uma bela ilustração mostrando banhistas
protegidas com sombrinhas, crianças brincando na margem das
águas, casas de banho para troca de roupas, “lindas árvores de
sombra” e “trapiche onde atracarão vapores” que permitiriam
deslocamento para o balneário de Pedras Brancas, são os benefícios
oferecidos pelos loteadores aos interessados, que poderiam residir
de um lado da margem e vilegiaturar na outra. 4
A “Villa Elsa” foi igualmente apresentada na coluna
“Nossas Praias” da Revista do Globo, como uma “vista bonita da
praia balneária”. A fotografia destaca os banhistas caminhando na
beira do lago e os chalés com vista para a “praia”. 5 Outro balneário
1

Correio do Povo, 14/2/1932.

2

Correio do Povo, 16/2/1932.

3

Revista do Globo, n° 3, 11/4/1934, s/p.

4

Correio do Povo, 21/1/1933.

5

Revista do Globo, n° 209, 28/9/1935, s/p.
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fornecia “brisas suaves em dias de calor...”. Como alertava o
anúncio, “não é necessário ficar escravizado na cidade durante os
calores do verão. A praia do Leblon, a 30 minutos de Porto Alegre,
é o refúgio ideal pela sua beleza e salubridade”.6
A capital dos gaúchos pode não lembrar em nada o Rio de
Janeiro, mas teve, igualmente, uma localidade de banhos chamada
Leblon, e, posteriormente, não ficou sem Ipanema, que juntamente
com o balneário intitulado Espírito Santo, oferecia aos futuros
moradores ruas calçadas, água encanada, linha de ônibus e
restaurante de primeira ordem. Os terrenos na localidade eram
oferecidos em prestações sem juros e a longo prazo.7
Alguns anos mais tarde, outro balneário na orla do
Guaíba também prometia uma ótima temporada de verão, após
reformulações e novo gerenciamento. A festa de inauguração do
Balneário Guarujá, dirigido pelo “sócio-gerente” Jorge Schilling,
reuniu um grande número de pessoas que, com automóveis
especiais, foram conduzidas até a praia, onde, após o banho, foram
servidas com “suculento churrasco, regado a chopp”. Na
festividade da abertura da temporada, estiveram presentes
jornalistas do Correio do Povo, representantes militares e,
principalmente, o sócio do novo balneário, Alfredo Renner, que na
ocasião discursou. Após os atos solenes, a cerimônia seguiu ao som
de um “excelente jazz”.8 Já em Belém Novo, curiosamente, existia
um Hotel Casino, que se apresentava como o “preferido da
sociedade, mais próximo da capital e da praia, com serviço
excelente de cozinha italiana e brasileira”. O Hotel ainda apresenta
em seu anúncio o cardápio para o dia, o valor do almoço, das
diárias e o serviço de ônibus de meia em meia hora para aquele
bairro.9
6

Correio do Povo, 2/12/1934, p. 11.

7

Correio do Povo, 26/1/1936, p. 6; 9/1/1938, p. 7.

8

Correio do Povo, 26/1/1937.

9

Correio do Povo, 30/12/1939.
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De acordo com os registros apresentados, é possível
inferir que famílias abastadas da cidade veraneavam e se
estabeleciam em lugares privilegiados, mantendo práticas em voga
no período e de influência inglesa, como jogos de críquete. Com
efeito, a porcentagem da classe dominante habitando e
frequentando os balneários do Guaíba era representativa, porém a
popularização dos banhos de rio após a década de 1940 aumentou
o fluxo de trabalhadores urbanos nos balneários do Guaíba,
chegando a 30% da população se banhando em suas águas nos
finais de semana. Mas a distinção entre o burguês e o trabalhador
que encontrava nas águas o refúgio para o “calor infernal” das ruas
da capital revelava-se por meio da separação entre as praias
particulares e as praias populares; nestas a organização do
balneário se diferenciava pela estrutura, que não apresentava casa
para troca de roupas e não dispunha de sombra e de serviços
gastronômicos.
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FIGURA 3 - Pedra Redonda, Porto Alegre, 1920

Fonte: Acervo Museu Joaquim José Felizardo – Fototeca Sioma Breitmann
FIGURA 4 - Família Bastian Carvalho, Pedra Redonda, Porto Alegre, 1900
Fonte: Acervo Museu Hipólito José da Costa – Setor de Fotografia
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FIGURA 5 - Mapa das possibilidades que oferecem as praias do Guaíba.
Ilustração de Martha von Wagner-Schidrowitz.

Fonte: SCHIDROWITZ, L. J.; FRANCO, A.; COUTO E SILVA, M. (Org.). Porto
Alegre. Biografia de uma cidade. Porto Alegre: Tipografia do Centro, [1940].
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O Guaíba também ganhou as páginas da Revista do Globo
em uma coluna chamada “arte fotográfica”. Ali aparecem imagens
de colaboradores que enviavam fotografias das “belezas naturais”
da margem, das pedreiras em meio ao rio, da apreciação da água e
do pôr- do-sol, das ondas batendo nas pedreiras, dos animais e dos
banhistas nestes refúgios da modernidade.10
A Pedra Redonda e outros balneários criados na orla do
Guaíba tornaram-se os lugares preferidos de muitos portoalegrenses durante os dias de verão. Afinal, se o rio não tinha
praia, criaram-se as “praias”, justificando a ocupação do local e os
banhos. Assim sendo, a vontade de se atirar na água que a Princesa
Isabel teve em 1885, ao observar os banhos do Visconde de Pelotas
(FILHO; FRANCO, 2004), tornou-se seis décadas mais tarde uma
prática comum ao habitante, “que se entrega de alma e corpo ao
Espírito Santo, Ipanema, Pedra Redonda, Vila Assunção e outros
tantos recantos ao longo do rio” (FILHO; FRANCO, 2004, p. 212).
Canoas a partir dos trilhos da ferrovia
Começamos a abordar o Município de Canoas a partir de
dados atuais: a cidade é 67ª cidade mais populosa do Brasil e
desponta como a segunda maior economia do estado do Rio
Grande do Sul. É conhecida por seu expressivo parque industrial,
embora durante toda a segunda metade do século XX tenha sido
associada à ideia de “cidade-dormitório” de Porto Alegre. Tais
dados parecem estar desvinculados do contexto urbano de Canoas
que se pretende cortejar: o de seu passado como um ponto de
vilegiatura.
A busca pela origem dos usos do então pequeno povoado
de Canoas como um ponto de veraneio remete à construção da
ferrovia que passou a ligar Porto Alegre a São Leopoldo, a partir de
1874. Sabe-se, afinal, que apesar de ser somente uma, entre tantas
10

Revista do Globo, n°10, 1929, p. 8-9; n° 6, 1929, p. 26; n°3, 1932, p. 3/capa.
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paradas da via férrea, a estação nomeada de Capão das Canoas
possuía requintes para conquistar famílias de cidades vizinhas a se
deslocarem nos finais de semana de verão (e, quem sabe, em
outras estações) para as suas paragens. Isso porque os interessados
em desfrutar momentos de repouso e de entretenimento na capital
estavam cercados de opções diversas.
Tal como Porto Alegre, Canoas foi alvo da descrição de
viajantes europeus. Destaca-se o relato do francês Auguste de
Saint-Hilaire (1779-1853), segundo o qual, o nome da localidade
provém da confecção de canoas para o transporte nas águas que
banhavam a região, no início do século XIX.
Ele é complementado pelo sueco Carl Lindman (18561928), naturalista sueco que esteve em viagem pelo Rio Grande do
Sul entre os anos de 1892 e 1894 e publicou a obra “A vegetação no
Rio Grande do Sul” (1906). Sua pesquisa foi financiada pelos
subsídios da Real Academia de Ciências do Fundo Regnelliano.
Apesar de ter o olhar condicionado a reparar em aspectos físicos e
naturais do ambiente que observa, não deixa de registrar, no
entanto, os usos sociais da localidade e narra que:
Há, por exemplo, ao redor de Porto Alegre capões que servem de
lugares de recreio para sociedades da cidade [...]. Um dos mais
afamados é o grande capão, quase parque, em Canôas, uma
estação da estrada de ferro perto de Porto Alegre, e
suficientemente grande para ter a par gramados abertos e
caminhos de passeio, também muitos lugares selváticos e
inacessíveis.

A natureza da região foi lembrada, também, pelo viajante
italiano Vittorio Buccelli que descreveu Canoas a partir de sua
“vegetação maravilhosa, que se reflete na água tranquila com uma
cor viva” e fornece “a ilusão de ter outro mundo sob a superfície”
(BUCELLI, 1906, p. 302). O estrangeiro encantou-se tanto com a
paisagem com que se deparou que incluiu em sua obra um registro
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fotográfico da região. A imagem foi possivelmente captada junto ao
Rio Gravataí, o principal da localidade.
FIGURA 6 - Distrito de Canoas, 1906

Fonte: (BUCELLI, 1906, p. 305)

Segue-se na tentativa de recomposição do cenário social
de Canoas enquanto um ponto de veraneio a partir de um vestígio
obtido no Diccionario Geographico Historico e Estatistico do Rio
Grande do Sul, publicado já no início do século XX, no qual Canoas
é narrada como uma “belíssima povoação no Município de
Gravatahy, com chácaras aprazíveis e uma bonita igreja paroquial
consagrada a São Luiz Gonzaga” (DE FARIA, 1907). A indicação da
origem francesa do padroeiro da igreja matriz da localidade nos
fornece ideia da presença de franceses na região, em grande parte
disseminada pela presença de Irmãos Lassalistas no distrito.
Consideram-se os diários históricos desse grupo, escritos
continuamente pelos Irmãos da Congregação, empreendedores que
investiram no povoado de Canoas desde 1908. O relato ilustra
diversas feições históricas do contexto histórico da cidade no início
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do século XX, incluindo a presença de um hotel nas imediações da
estação de trem. Tal estabelecimento possivelmente era voltado
para acomodar àqueles que procuravam repousar naquelas
paragens. Neste sentido, os Irmãos registraram:
Tínhamos nos estabelecido em Porto Alegre há poucos meses
quando uns cavalheiros, nossos relacionados, pediram
insistentemente que fundássemos uma Escola de Agronomia,
pois era desejo do Sr. Presidente do Estado. Com este intuito
visitamos duas ou três vezes ao Sr. Borges de Medeiros, que
muito nos encorajou e nos prometeu o auxílio do Estado. O lugar
escolhido para a fundação foi Canoas. O C. Ir. Neoster Martyr
(Pedro), Diretor, e o Ir. João Maria, acompanhados pelos
senhores Amaral Ribeiro Kessler e Fritz Ludwig, dirigiram-se
várias vezes a essa localidade, a fim de escolherem uma
propriedade conveniente. Estávamos no fim de 1907. O C. Ir.
Florentin de Jesus, Visitante, havendo-nos trazido novo grupo de
Irmãos, que desembarcaram em Porto Alegre, aprovou o projeto
e foi pessoalmente ver Canoas. Decidiu-se então que nos
estabeleceríamos na propriedade que servia de hotel, situada
muito perto da estação da Viação Férrea. Negociou-se com o
proprietário Weingärtner [...]11 [grifos nossos]

Cerca de um século após os Lassalistas terem escrito as
suas impressões iniciais sobre Canoas, é também um Irmão do
grupo que relata, através de entrevista oral concedida no ano de
200912, a sua ideia principal sobre a localidade:
Canoas funcionava como uma estância de veraneio — imagine
veraneio em Canoas! Mas os porto-alegrenses vinham a Canoas
porque havia uma comunidade muito grande para a época e
existia o trem, a via férrea, a ferrovia que passava por Canoas
[...]. Então muita gente vinha pra cá e Canoas era um belo
bosque, os chamados capões eram bosques que estavam em
11

Ver: DIÁRIOS HISTÓRICOS DOS LASSALISTAS, Livro I (1908-1949). p. 4. Acervo Museu e Arquivo
Histórico La Salle.
12

NESELLO, Norberto Luiz. Entrevista concedida a Danielle Heberle Viegas. Canoas, junho de 2009.
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expansão [...]. Então muita gente comprava aqui uma residência
e fazia sua casa de veraneio no meio do mato, por exemplo, o
Frederico Guilherme Ludwig da Vila Mimosa, o Livonius, cujos
prédios hoje pertencem ao Colégio Maria Auxiliadora. Era
veraneio. Eram casas de veraneio [grifos nossos].

As lembranças dos depoentes são complementadas pelos
registros dos memorialistas locais da cidade de Canoas. Eles
expõem com entusiasmo os detalhes do cenário de veraneio da
região. Um dos narradores é João Palma da Silva, que arrisca uma
descrição com ares de lembrança a respeito do povoado ainda no
final do século XIX e narra que:
[...] enquanto os homens discutiam a política da época, e falando
dos riscos que vinha correndo o Império, as senhoras faziam
rendas e comentavam os escândalos da sociedade portoalegrense, onde tinham de casar suas filhas e filhos. As jovens
costumavam fazer grupos à parte e, às vezes, em noites de luar,
semelhando ninfas verdadeiras, reuniam-se numa clareira de
mato e tocavam bandolim (SILVA, 1989, p. 149).

Também sobre o assunto, Jesus Pfeil (1992, p. 30)
assevera que:
[...] Por volta de 1875 aqui existiam bosques belíssimos e
Wittrock, cuja propriedade se situava nas proximidades da
estação velha [...] arrumou o seu sítio de acordo como gosto dos
alemães, construindo “Wanderwege” (ruelas para passear a pé)
[...]. Já em janeiro de 1878 as sociedades alemãs da Capital
alugavam trens especiais para Canoas, a fim de passar o fim de
semana no “Gartenrestaurant Hotel” de Wittrock, que havia
adquirido a propriedade em 14.01.1872, por Cr$ 500,000
(quinhentos mil réis) de Carlos Thompson Flores, em frente ao
Capão das Canoas [grifos nossos].

Os dados relatados acima possibilitam o entendimento de
que o povoamento da região junto à estação ferroviária em Canoas
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foi realizado, principalmente, por famílias de imigrantes
provenientes da Capital e, também, do núcleo relacionado a São
Leopoldo. Ao valer-se novamente das descrições de Bucelli, que
registra Canoas como um ponto delicioso de vilegiatura,
frequentadíssimo na estação quente, cheio de casas de campo
elegantes, questiona-se: quem eram os proprietários das mansões
citadas pelo viajante?
Nomes de descentes de italianos, espanhóis e franceses
surgem, além dos alemães: Livonius, Abadie, Ludwig e Kessler são
citados. Registros fotográficos e plantas das casas dos proprietários
de terra na região surgem como as principais fontes históricas que
dão suporte a tais inferências, como é o caso da planta da casa de
veraneio da Família Abadie, datada de 1899 (Acervo do Arquivo
Municipal de Canoas).
Também os documentos cartográficos referentes ao
núcleo junto à estação de trem de Canoas entre o final do século
XIX e o início do século XX confirmam a massiva presença
imigrante naquela zona. Uma Planta datada de 1895, por exemplo,
nomina os proprietários das chácaras na região. Entre as
denominações, lê-se “Milanez”, “Reuter”, “Braga”, “Heinssen” e
“Weingärtner”. Além disso, o documento ilustra as áreas verdes do
povoado, bem como o Arroio Araçá, importante ponto natural para
a prática da vilegiatura.
Conta-se, inclusive, que o famoso pintor Pedro
Weingärtner, primo de um proprietário de terras na região,
frequentou o povoado de Canoas e deixou-se inspirar pelo clima
bucólico do lugar. E não foi, aliás, o único artista a transitar por
essas terras: o italiano Giuseppe Gaudenzi chegou a Porto Alegre
no início do século XX, dirigindo-se constantemente a Canoas,
sendo autor de esculturas no altar da Igreja Matriz da localidade e
de algumas alegorias do primeiro Carnaval realizado no povoado,
em 1919.
No mesmo sentido, segue-se o caminho percorrido pela
família Ludwig, que é narrado por Oswaldo Kessler Ludwig,
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nascido em 1914 na mansão Vila Mimosa13. Entre outros quesitos, o
seu testemunho é notadamente valioso pelo fato de Oswaldo ser
um dos poucos depoentes a ter vivenciado o desenvolvimento de
Canoas em época anterior à Emancipação da cidade. Ao
compartilhar a trajetória de sua família, Oswaldo – embora seja
um descendente de alemães – desvela alguns aspectos da
configuração urbana do pequeno Povôado de Canôas e da presença
de imigrantes provenientes de áreas mediterrâneas. Ele narra que:
Em fins do século passado, a última década do século passado, o
meu avô materno Félix Kessler adquiriu uma chácara a uma
quadra ao norte da Estação, que era o centro demarcado de
Canoas, da tranqüila e pequena Vila de Canoas e aí construiu a
sua residência que, de início era de veraneio. Posteriormente
passou a ser residência fixa. Como havia adquirido defronte, ao
lado oeste da viação férrea as três chácaras, meu pai, que havia
conhecido aqui em Canoas a minha mãe, hospedado que estava
num veraneio em hotel, primeiro hotel de Canoas, defronte à
Estação uma casa bonita, de tijolos à vista, propriedade da família
Witrock. Este francês de sobrenome basco instalou ali o seu
primeiro hotel e meu pai, vindo veranear em Canoas, em 1896,
conheceu então minha mãe, casando com ela em 1897. Foi residir
em Porto Alegre, mas não resistiu aos encantos de Canoas e por
1904 resolveu voltar para se instalar aqui definitivamente.
Alugou, então, em fins de 1904 um chalé, que fica aqui ao lado e
que era propriedade da família Schell, donde o nome hoje desta
Rua Guilherme Schell. Passou um ano morando neste chalé,
estilo suíço, muito bonito e acompanhou a construção da
primitiva Vila Mimosa, que só ficou pronta em fins de 1905. [...]
Nas duas peças térreas da frente, que tinham então quatro
portas, duas em cada peça, minha mãe instalou de um lado um

13

A chamada Vila Mimosa é uma mansão localizada na área central de Canoas que foi construída em
1904 e, posteriormente, ampliada em 1920. Atualmente, representa um dos principais patrimônios
materiais tombados pelo Poder Público Municipal. Ver: GRAEFF, Lucas; OLIVEIRA, E. D. Em defesa
da Vila Mimosa: uma luta em torno do patrimônio cultural e ambiental de Canoas/RS. In: BERND,
Zilá; SANTOS, Nadia M. Weber (Org.). Bens culturais: temas contemporâneos. 1 ed. Canoas, 2011, v.
1, p. 183-201.
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armazém de secos e molhados e do outro lado a primeira loja de
fazendas e armarinhos de Canoas.

O depoimento de Ludwig fornece duas indicações
basilares sobre a dinâmica territorial de Canoas nas primeiras
décadas do século XX. A primeira delas caracteriza o povoado como
um ponto de veraneio14. Em contrapartida, a segunda evoca uma
transformação no caráter de refúgio da localidade, informando o
momento em que veranistas ocasionais se transferem em
definitivo para Canoas e inauguram pequenos negócios na região,
tais como a Farmácia Porcello (1909), a Casa Vargas (1910), a
fábrica de móveis Silveira e Wittrock (1914) e o Cinema Porcello
(1914).
Considera-se, portanto, a presença de imigrantes e
descendentes na região como uma especificidade histórica
determinante para os usos do local como um ponto de veraneio,
tendo em vista a cultura de vilegiatura europeia. Tal presença foi
legitimada a partir de três fatores contribuintes: primeiramente, a
questão da localização e transportes; em segundo lugar, a
circunstância da natureza excepcional que os povoados possuíam à
época; e, não menos importante, as motivações dos imigrantes
europeus ao procurarem pontos de vilegiatura e lazer, hábito
relacionado às sociabilidades desde os seus países de origem.
Considerações finais
Se hoje é possível falar em “América Mediterrânica”, isso
se deve à trajetória de imigrantes que se deslocaram de um
continente ao outro e, imbuídos de heranças de suas terras de
origem, ressignificaram tradições em seus locais de destino. Os
14

Segundo um breve contato com a documentação da época, a família Ludwig não foi a única a
investir na construção de residências de veraneio na localidade de Canoas. É o que atestam algumas
Plantas de construções, como as da mansão das famílias Ludwig e Abadie, além de outros
proprietários, como Fernando Pereira. Acervo: Mapoteca UPHAM – Canoas.
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estudos aqui compartilhados enfatizaram aspectos de uma prática
social, entre outras possíveis, ligada à presença de imigrantes no
Brasil: a vilegiatura. Dos balneários europeus até o Rio Grande do
Sul, pode-se inferir que a Modernidade “inventou o lazer”, ao
promover um maior controle sobre o tempo, estabelecer jornadas
de trabalho e buscar, cada vez mais, regular e higienizar os espaços
da cidade.
A vilegiatura, que, na Europa, foi durante muito tempo
associada à cura de enfermidades e doenças, configurou-se no
Brasil como uma prática de distinção social, ligada às elites de
imigrantes. Nesse sentido, é possível falar em adaptação e
empreendedorismo, já que grande parte dos visitantes que
frequentavam as localidades mencionadas tornaram-se moradores
fixos.
As duas localidades estudadas possuem um passado
comum, ligado às atividades de veraneio e a ação de investidores
imobiliários, a partir das primeiras décadas do século XX. Cabe
questionar, então: qual foi o futuro do passado relatado a respeito
desses territórios? Quais práticas e estratégias contribuíram para a
construção de uma memória específica sobre esses locais?
Logo, infere-se que a localização de Canoas que se fez
determinante para o uso do povoado como um ponto de veraneio
foi igualmente determinante para a transformação do território em
um polo residencial e industrial na segunda metade do século XX,
devido à expansão de Porto Alegre a partir de sua Zona Norte,
projetada como uma área industrial. Já a zona sul da Capital, na
direção oposta, notabiliza-se, até a atualidade, por suas amplas
áreas verdes e pelo contato privilegiado que proporciona junto ao
Rio Guaíba, na cidade de Porto Alegre. Um conjunto de medidas
legislativas contribuiu ao longo do tempo para a construção de
uma memória social acerca da Zona Sul da Capital como um local
de lazer “distante” da cidade: desde a proibição da construção de
prédios na região até o isolacionismo geográfico imposto pelo meio
físico e pela ausência de mobilidade urbana na cidade.
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Reafirma-se, portanto, a importância dos casos
compartilhados na medida em que, por um lado, buscou-se
historicizar tradições que se impõem até o tempo presente (Zona
Sul) e, por outro, reconstruiu-se um capítulo de um passado pouco
conhecido e marcado por estereótipos, como o de cidadedormitório (Canoas).
A pesquisa é relevante, ainda, para se refletir sobre as
rupturas e continuidades dos costumes entre imigrantes, os
primórdios do turismo no Brasil e para notabilizar a ideia de
veraneio antes das praias de mar se tornarem populares. Desejouse, assim, contribuir para a ampliação e aprofundamento de
estudos historiográficos voltados à História do Urbanismo e à
História da Imigração na América Latina.
Referências
ANGOTTI-SALGUEIRO, H. Cidades capitais do século XIX: racionalidade,
cosmopolitismo e transferência de modelos. São Paulo: Ed. da USP, 2001.
BRUM, Rosemary Fritsch. Uma cidade que se conta: imigrantes italianos e
narrativas no espaço social da cidade de Porto Alegre (1920-1937). São
Luís: EDUFMA, 2009.
BUCCELLI, Vittorio. Un viaggio a Rio Grande del Sud. [Milano]: L.F. Pallestrini,
1906.
CONSTANTINO, Núncia Santoro de. Modernidade, Noite e Poder: Porto Alegre
Na Virada Para O Século XX. Tempo. Revista do Departamento de
História da UFF. Niterói (RJ) UFRJ, v. 4, p. 49-64, 1997.
______. Imigração italiana e História: tendências historiográficas no Rio Grande
do Sul. In: Loraine Slomp Giron; Roberto Radünz. (Org.). Imigração e
Cultura. Caxias do Sul: Editora da Universidade de Caxias do Sul- Educs,
2007, p. 61-71.
CORBIN, Alain. Território do Vazio: a praia e o imaginário ocidental. São Paulo:
Companhia das Letras, 1988.

124 | HISTÓRIA CULTURAL: MEMÓRIAS E PERSPECTIVAS DE PESQUISA
DE FARIA, Octávio Augusto. Diccionario Geographico, Historico e Estatistico do
Rio Grande do Sul. Editora Pelotas Diário Popular, 1907.
FORTES, Amyr Borges; WAGNER, João B. S. História administrativa, judiciária e
eclesiástica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 1963.
FILHO, Noal; FRANCO, Sérgio da Costa. Os viajantes olham Porto Alegre: 17541890. Santa Maria: Anaterra, 2004, p. 212.
LINDMAN, C.A.M. 1906. A vegetação do Rio Grande do Sul (Brasil-Austral).
Tipografia da Livraria Universal de Echenique Irmãos & Cia, Porto
Alegre: 1906.
LEPETIT, Bernard. Por uma nova História Urbana. São Paulo: Ed. da USP, 2001.
MACHADO, Janete da Rocha. O veraneio de antigamente: Ipanema, Tristeza e os
contornos de um tempo passado na zona sul de Porto Alegre. Revista
Latino-Americana de História. Vol. 2, nº. 7, Edição Especial, Set. 2013.
MONTEIRO, Charles. Porto Alegre: Urbanização e Modernidade – a construção
social do espaço urbano. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1995.
PFEIL, Antonio Jesus. Canoas: anatomia de uma cidade I. Canoas: Ponto &
Vírgula, 1992.
SCHLATTER, Olga Nedel; MENDONÇA, Renato. Rua Garibaldi, 1085: vivências
de Olga Nedel Schlatter. Porto Alegre: Renato Mendonça Edição, 2009.
SCHOSSLER, Joana C. História do veraneio no Rio Grande do Sul. Jundiaí, São
Paulo. Paco Editorial, 2013.
SILVA, João Palma da. As origens de Canoas: conquista, povoamento, evolução.
4. ed. Canoas: La Salle, 1989.
TOURAINE, Alain. Crítica da modernidade. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes,
2004.

PAISAGENS DESINTEGRADAS: AS
TRANSFORMAÇÕES URBANÍSTICAS COMO
CATALISADORAS DO SENTIMENTO DE
INSEGURANÇA EM PORTO ALEGRE DESDE O
FINAL DO SÉCULO XX
Lucio Fernandes Pedroso
O presente trabalho busca expor algumas considerações
teóricas desenvolvidas em minha pesquisa para o doutorado sob o
prisma das discussões a respeito de paisagem e patrimônio
paisagístico. O objetivo principal é analisar os diferentes usos do
medo da violência em Porto Alegre no final do século XX.
Especificamente, a tese pretende saber como as impressões das
mudanças urbanísticas na cidade e as experiências urbanas
provocaram insegurança na percepção do espaço por seus
moradores. Além disso, visa entender como o medo provocou
alterações nesse espaço.
Defendo que o medo da violência foi um modo de narrar
a vida urbana e a memória se apresentou como uma forma de
costurar identidades em meio a um espaço em mutação. A
paisagem pode servir como um elemento integrador na relação dos
indivíduos com o entorno, provocando identificação entre eles.
Proponho este artigo como um ensaio e um teste para essas
hipóteses, com o intuito de afinar um constructo teórico que
consiga contemplar as relações entre medo da violência, paisagem
e práticas sociais no espaço urbano. Para isso, analisarei algumas
entrevistas que estão sendo utilizadas como fonte para minha tese.
Na primeira parte do artigo buscarei destacar a
importância da paisagem no fenômeno urbano, demonstrando, a
partir das leis, de teorias e da exposição de alguns exemplos, como
ela deve ser considerada uma forma de patrimônio cultural da
cidade. Na segunda parte do texto, tentarei explicar como as
mudanças urbanísticas, paisagísticas e de usos do espaço público
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serviram como catalisadores dos sentimentos de medo e de
angústia dos moradores de Porto Alegre desde o final do século XX.
A descaracterização, a desintegração visual e a segregação foram os
motes que guiaram a transfiguração que a cidade sofreu neste
período. Na terceira e última parte, apresentarei algumas
sugestões de possibilidade de solução do problema coletadas na
literatura especializada em planejamento urbano.
Recentemente na cidade de Porto Alegre ocorreu um
debate a respeito da demolição ou preservação de três casas na Rua
Luciana de Abreu, no bairro Moinhos de Vento (que, após um
longo embate judicial, foram demolidas no final de dezembro de
2016). Os grupos que polarizaram essa discussão questionaram ou
defenderam a qualidade de patrimônio histórico das edificações.
Para a resolução de problemas como este, a questão patrimonial
tem sido avaliada apenas no que diz respeito ao valor artístico das
obras arquitetônicas. Um fator fundamental na averiguação das
casas da Luciana de Abreu foi o fato de as casas, da década de 1930,
terem sido ou não construídas pelo escritório do arquiteto alemão
Theo Wiederspahn. A construtora Goldztein, por sua vez, pretende
construir, no local, altos prédios de apartamentos em uma área de
residências e prédios baixos, aumentando o número de carros, de
grades, porteiros, alterando ainda mais a paisagem.
Os imóveis que são normalmente analisados para fim de
tombamento são avaliados isoladamente quanto ao seu valor
artístico ou histórico. A ideia de que edificações compõem um
patrimônio paisagístico urbano ainda não tem sido posta em
prática pelos poderes políticos responsáveis e nem tem tido a
devida atenção nos lugares de saber no Estado do Rio Grande do
Sul. O conceito de patrimônio não é consensual e entre o que está
assegurado pelas leis de preservação e as práticas políticas na área
existe um vale de incertezas e interpretações. A partir das
mudanças do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental
de Porto Alegre (PDDUA), implementadas pela Lei Complementar
646, aprovada em 30 de novembro de 2010, tornou-se possível, na

ALICE D. TRUSZ; CARMEM A. RIBEIRO; EDUARDO R. J. KNACK; VIVIANE V. HERCHMANN (ORGS.) | 127

maior parte da cidade, a construção de prédios com até 16 andares.
Além disso, ocorreu a redução da abrangência das Áreas de
Interesse Cultural, e os Projetos Especiais de Impacto Urbano – que
permitem a construção de prédios que atingem o entorno, o
trânsito e a infraestrutura – não precisarão mais passar pelo crivo
da Câmara de Vereadores. A altura máxima em bairros saturados
ficou em 33m, na maior parte da cidade estão permitidas obras de
até 42m. Nas grandes avenidas e em uma área do 4° Distrito, foi
liberada a construção de prédios com até 55m.
Essas medidas resultarão em rápida descaracterização de
vários bairros da cidade, que já pode ser percebida. As paisagens
urbanas de Porto Alegre estão sendo alteradas rapidamente. Assim
como muitos porto-alegrenses, sofro pessoalmente com esse
problema. As janelas do quarto e da sala de meu apartamento
possibilitavam visualizar as ruas Quintino Bocaiúva e Coronel
Bordini. Os telhados das casas antigas e as árvores em conjunto
com o céu, com o sol ou com a lua cheia, compunham uma bela
paisagem até o ano de 2012. Atualmente foram construídas duas
largas torres de 16 andares que bloquearam a vista que havia
anteriormente. Na Rua América, na mesma vizinhança, presenciei
lindos fins de tarde ensolarados quando buscava meus filhos na
escola. Agora as duas torres bloqueiam o sol na rua tornando o
entardecer sombrio.
Assim como na minha vizinhança, em muitos outros
bairros estão surgindo construções semelhantes. O 4° Distrito, por
exemplo, antiga zona industrial, tem chamado a atenção das
construtoras, pois ali serão permitidas construções volumosas. A
empresa Rossi destruiu a maior parte da fábrica Fiateci e ergueu
prédios altos, alterando a paisagem e assinalando as intenções para
com a região. Em um banner exposto em frente à obra, havia a
frase: “Viva a melhor época, a da sua geração”. Essa propaganda
informa a opinião das empresas e da própria Prefeitura Municipal
a respeito da questão do patrimônio urbanístico. A Prefeitura tem
defendido a destruição das edificações no caso das casas da Rua
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Luciana de Abreu. Atualmente, também, mantém o chamado
EdificaPOA, escritório que tem como um dos principais objetivos
agilizar a liberação de licenças para possibilitar mais construções.
É necessário analisar os impactos que essas
transformações podem causar a Porto Alegre. O adensamento
populacional aumenta a circulação de carros e impõe mais pressão
sobre o sistema de tratamento de esgoto, abastecimento elétrico e
de água. Principalmente porque estão sendo feitas poucas obras
para amenizar esses efeitos. O projeto de transformação da cidade
baseado no adensamento, na construção de prédios altos, já tem
sido desenhado desde a década de 1980. Sucessivas modificações
no Plano Diretor demonstram o impulso de construir uma cidade
verticalizada e esteticamente monótona. As construções são
semelhantes entre si e iguais a outras construídas em outras
cidades do Brasil e do mundo. Tem se perdido não apenas a
integridade das especificidades arquitetônicas de Porto Alegre, mas
também a diversidade que suas paisagens urbanas integravam.
Está ocorrendo um processo de desintegração paisagística da
cidade que afeta os usos dos seus espaços e o bem-estar de seus
habitantes.
Não se trata simplesmente de uma questão estética. A
paisagem deixou há tempos de ser considerada apenas o entorno
verde da natureza. Ela é o conjunto homogêneo no qual estão
inseridos elementos naturais e artificiais. Mais do que isso, a
paisagem é fruto do trabalho humano:
Ela é reflexo do nosso mundo social, de nossa atividade. [...] A
paisagem é bem o objeto de uma pesquisa, de um aprendizado
artístico e culto, aquele do antes, do momento futuro. É um
objeto de cultura. A banalidade e a pobreza de sua definição,
‘extensão de país que se oferece à vista’, engloba a complexidade
de sua compreensão, suas realidades materiais e seus
significantes imateriais, referências culturais ligadas à história
dos territórios (CONROUX, 1997, p. 147. Tradução de Daniela
Marzola Fialho).
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A paisagem é, portanto, um bem cultural e deve ser
defendida enquanto patrimônio. De acordo com a Convenção pela
Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural de 1972, da
Unesco, devem ser considerados patrimônios culturais: “os
conjuntos: grupos de construções isoladas ou reunidas que, em
razão de sua arquitetura, de sua unidade, ou de sua integração na
paisagem, tem um valor excepcional do ponto de vista da história,
da arte ou da ciência” (CHOAY, 2011, p. 173).
Sendo assim, o patrimônio paisagístico deve ser avaliado
a partir do valor atribuído pelas pessoas, pela cultura, pela
comunidade, enquanto elemento da cultura imaterial objetificada
pela presença das edificações. A defesa do patrimônio histórico,
longe de ser uma questão fechada, se dá em enfrentamentos de
interesses diversos, e os lugares de saber têm o dever de ampliar
ou restringir o que pode ser e o que não pode ser abarcado dentro
da área de cobertura do domínio patrimonial. Esse domínio é um
campo no qual são travados conflitos ideológicos, políticos,
econômicos, acadêmicos. Desse modo, existe a obrigação de
sempre tencionar os limites de sua definição. A Unesco pode servir
de norteador para esse trabalho. Atualmente para a entidade: “O
domínio patrimonial não se limita mais aos edifícios individuais;
ele agora compreende os aglomerados de edificações e a malha
urbana: aglomerados de casas e bairros, aldeias, cidades inteiras e
mesmo conjuntos de cidades” (CHOAY, 2006, p.13).
Na França, a primeira legislação que autoriza a recusa de
construir em caso de danificação estética da paisagem é de 1958 e,
em 1994, foi criada a lei que regula a gestão e a valorização da
qualidade da paisagem (CONROUX, 1997, p. 146. Tradução de
Daniela Marzola Fialho). No Brasil, a Constituição de 1988 insere a
paisagem entre os elementos que compõem o patrimônio cultural
do País. Conforme o artigo 216 da Constituição de 1988:
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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.

Define, portanto, que no patrimônio histórico deve ser
incluído o patrimônio paisagístico. Na prática, essa parte da lei tem
sido pontualmente utilizada, em muitos casos, para proteger
praças, jardins, áreas naturais e rurais. No entanto, atualmente,
tem se ampliado no meio acadêmico a afirmação da importância da
paisagem urbana, o conceito de Townscape tem se consolidado
como forma de definir o conjunto de imagens das cidades que as
pessoas possuem, representam e praticam (CULLEN, 2000). Sendo
assim, a paisagem deve ser tratada como parte da cultura
imaterial. Contudo, edificações precisam ser preservadas para
manter esse tipo de patrimônio ou a sua substituição deve ser
devidamente gerida. Existem leis municipais que podem ser
articuladas para lidar com essa complexa questão, com vemos em:
Art. 11. As edificações Inventariadas de Compatibilização poderão
ser demolidas ou modificadas, por meio de Estudo de Viabilidade
Urbanística (EVU), devendo a intervenção ou a edificação que a
substituir observar as restrições necessárias à preservação
cultural e histórica da edificação de Estruturação e do entorno a
que estiver vinculado, bem como à paisagem urbana (Lei
Complementar 601 de 23 de outubro de 2008).

Assim como se observa em:
Art. 14. Integram o Patrimônio Cultural, para efeitos desta Lei
Complementar, o conjunto de bens imóveis de valor significativo
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– edificações isoladas ou não, ambiências, parques urbanos e
naturais, praças, sítios e áreas remanescentes de quilombos e
comunidades indígenas –, paisagens, bens arqueológicos –
históricos e pré-históricos –, bem como manifestações culturais –
tradições, práticas e referências, denominados bens intangíveis,
que conferem identidade a esses espaços (Lei complementar 646,
30 de novembro de 2010).

Infelizmente há pouca vontade do poder público em
colocar essa legislação patrimonial em prática, principalmente no
que diz respeito à paisagem. Além disso, é muito trabalhoso e
dispendioso manter edifícios antigos, dado os custos de
manutenção e reforma e o baixo retorno financeiro dos mesmos.
Os proprietários das casas da Luciana de Abreu acusaram que
perderiam o lucro da venda de suas propriedades se elas fossem
tombadas, porém, as leis de preservação do patrimônio cultural
limitam o pleno poder sobre a propriedade privada. Se não fosse
assim, as obras de arte em coleções privadas poderiam ser
modificadas ou destruídas. Existem leis que garantem incentivos
para situações como essa. Isso é o que defende a legislação estadual
referente ao patrimônio, por exemplo; porém as casas deveriam
entrar no inventário de tombamento primeiro. O valor do
patrimônio é muito mais simbólico, histórico e sentimental.
Contudo, os governantes devem se esforçar para preservar o bemestar do cidadão e não apenas interesses econômicos. Em pesquisa
quantitativa, utilizando questionários, a dissertação de Mirian
Sartori Rodrigues, A contribuição do patrimônio cultural na
qualidade visual da paisagem urbana, demonstra que os lugares
considerados “bonitos” são os tombados pelo IPHAN e pelo IPHAE,
existindo forte relação entre bem-estar no espaço público e uma
ambiência esteticamente valorizada (RODRIGUES, 2010).
Porém, o bem-estar do cidadão em um espaço urbano
que conserva seu patrimônio vai muito além da questão estética.
Está ligado à sensação de propriedade do espaço público,
identidade para com ele e sentimento de segurança nele. A forma
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como têm sido modificadas as características urbanas de Porto
Alegre vão no sentido contrário a isso. Têm se substituído a
diversidade de construções e usos da cidade por prédios
padronizados. Qual paisagem oferece maior segurança: uma rua
cheia de casas, armazéns, lojas, que são reconhecidos, com as quais
se mantém um laço identitário, que eram frequentadas pelos
nossos pais e por vizinhos mais velhos, ou uma rua cheia de
prédios gradeados que não estimulam a circulação e o convívio?
Busco compreender em minha pesquisa de doutorado
como se dá a relação entre as transformações urbanísticas e o
aumento do sentimento do medo da violência. Defendo a hipótese
de que a insegurança vivida em Porto Alegre atualmente é
catalisada pela incapacidade dos seus habitantes se adaptarem às
mudanças do entorno no qual vivem. Conforme compreende
Lynch:
A resistência à perda do entorno histórico é tanto mais decidida
quanto maior é a abundância que reina em uma sociedade e mais
rápido é o câmbio físico mesmo. E nós não devemos nos
surpreender com isso, já que o passado é uma possessão
conhecida e familiar na qual podemos nos sentir seguros
(LYNCH, 1975, p.34. Tradução do autor).

A cidade mudou e cresceu, a violência aumentou e o
medo muito mais. As motivações do medo podem ser provocadas
por manifestações físicas e psicológicas individuais e também por
um conjunto de fatores sociais e culturais que provocam um
compartilhamento do medo. Além, é óbvio, das experiências de
atos violentos, a insegurança é causada pela falta de identidade
com os espaços, com as paisagens. A não familiaridade gera aflição.
O medo coletivo pode ser conceituado como uma
angústia. Enquanto o medo individual é caracterizado pelo
conhecimento do perigo, o coletivo é vivido “como uma espera
dolorosa diante de um perigo tanto mais temível quanto menos
claramente identificado: é um sentimento global de insegurança”
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(DELUMEAU, 2009, p.33). O medo coletivo “recobre uma gama de
emoções que vai do temor e da apreensão aos mais vivos terrores”
(DELUMEAU, 2009, p.32) O medo, então, se torna um hábito que
se tem em um grupo humano. “Para se sentirem seguras, algumas
pessoas criam fantasmas na cabeça e nunca se sentiram seguras
independentemente das circunstâncias reais” (JACOBS, 2011, p.
30).
A perda do “chão” gera o medo. A falta de planejamento
urbano, a falta de reconhecimento visual da cidade e a sensação de
perder a propriedade do espaço público o transformam em um
espaço do outro, suscetível a toda sorte de perigos desconhecidos e
incontroláveis:
O medo é mais assustador quando difuso, disperso, indistinto,
desvinculado, desancorado, flutuante, sem endereço nem motivo
claros; quando nos assombra sem que haja uma explicação
visível, quando a ameaça que devemos temer pode ser
vislumbrada em toda parte, mas em lugar algum se pode vê-la.
“Medo” é o nome que damos a nossa incerteza: nossa ignorância
da ameaça e do que deve ser feito – do que pode e do que não
podem – para fazê-la parar ou enfrentá-la, se cessá-la estiver
além do nosso alcance (BAUMAN, 2008, p. 8).

Casos isolados, relatos de acontecimentos singulares, em
conjunto, tornam-se manifestações de um único e grande
fenômeno, o aumento da violência, da insegurança. Partilhado,
esse fenômeno torna-se social, alimentando e sendo alimentado
pelas diferentes experiências e angústias dos indivíduos, assim
como pelos interesses políticos e econômicos. As empresas de
vigilância privada, construtoras e imobiliárias o utilizaram para
vender a segurança. A imprensa abasteceu esse medo e atendeu à
demanda por tragédias. Os políticos assumiram a bandeira da
segurança para arrecadar votos. Os cidadãos em geral o usaram
como mecanismo de defesa e resposta às transformações urbanas.
Os criminosos usaram-no para obter o que desejavam.
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Como resultado, priorizou-se o espaço privado em
detrimento do público, cresceu o número de condomínios e de
shoppings centers. A paisagem diversa de uma cidade viva e
pulsante está bruscamente se transfigurando em uma repartição
de espaços isolados por grades. De acordo com Ana Maria Moyá
Pellitero, “a sociedade dos anos 90 está experimentando
estranheza no espaço social habitado. Esse espaço conhecido se
transforma em anormal, alheio e desconhecido, porque o
observador sente temor e receio frente ao que o rodeia” (MOYÁ,
2013, versão Kindle, posição 470. Tradução do autor).
As mudanças do Plano Diretor no intuito de liberar a
construção de prédios em áreas de interesse para as construtoras
datam da década de 1980. Em 1987, durante a administração Alceu
Collares, estas alterações foram propostas em relação a alguns
bairros, incluindo Rio Branco, Bom Fim e Moinhos de Vento.
Proposta pelo prefeito e votada em regime de urgência, foi
aprovada pelos vereadores. Ocorreu uma grande discussão em
torno desta pauta na Câmara dos Vereadores no dia 26 de junho de
1987, em uma sessão que durou 10 horas. Vereadores da oposição
acusaram a bancada do PDT de estar defendendo os interesses da
especulação imobiliária e de não ter lisura no processo de votação
do projeto, no intuito de aprová-lo rapidamente. Do outro lado, as
críticas às alterações no Plano Diretor foram taxadas de
antiquadas. No Bom Fim, por exemplo, antes da alteração, não
podiam ser construídos prédios com mais de seis andares. Com a
alteração de 1987, foi liberada a construção de prédios com até 17
andares. Isto mudou o perfil do bairro de área residencial.
Percorrendo as ruas do bairro e analisando esses prédios, que
surgiram no final da década de 1980, é possível ver que todos
apresentam uma intensiva estrutura de segurança. Esse cuidado
representava o atendimento das demandas dos moradores por
segurança, mas também devem ter influenciado no aumento do
sentimento de insegurança. Em um bairro onde há muitas grades,
muros, cercas elétricas se tem a impressão de estar em um lugar
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perigoso. Moacyr Scliar, em entrevista concedida para o arquivo do
Marc Chagall, avaliou os efeitos dessa preocupação com a
segurança do final da década de 1980 e começo de 1990:
O Bom Fim sofreu os efeitos dessa transformação, que é vivida
em todas as grandes cidades brasileiras, onde as relações
interpessoais ficam muito prejudicadas pela questão da... Pelos
problemas da segurança, pela forma de morar. [...] Hoje existe
muito apartamento, com porteiro eletrônico. [...] Eu acho que o
Bom Fim hoje é um bairro anônimo, um bairro incaracterístico.
(SCLIAR, 1991, p. 9 e 11)

As cidades no Brasil estão crescendo desde a década
de 1980, pelo menos, de forma difusa e segregada. “A circulação e
interação entre diferentes classes sociais foram minimizadas e a
segregação territorial fragmentou a cidade através da construção
de bairros fechados e centros especializados em comércio”
(COSTA, 2003, p. 146-147). Tem se formado nas grandes capitais
brasileiras um padrão de segregação social que a socióloga Teresa
Pires do Rio Caldeira chama de “enclaves fortificados”. São espaços
privatizados, fechados, monitorados, para residência, consumo,
lazer e trabalho. Dessa forma, o espaço público tradicional – as
ruas, é abandonado para os pobres, os “marginalizados” e os semteto (CALDEIRA, 2011. p. 211). Esse é o projeto de gestão do espaço
que tem sido também imposto a muitas áreas de classe média e
alta de Porto Alegre. A segregação impede a interação entre
estranhos e a integração da diversidade no espaço urbano. Para
Caldeira:
Estão todos comprometidos numa cidade de muros. As pessoas se
sentem restringidas em seus movimentos, assustadas e
controladas; saem menos à noite, andam menos pelas ruas,
evitam as “zonas proibidas” que só fazem crescer no mapa
mental de qualquer morador da cidade, em especial no caso das
elites. Os encontros nos espaços públicos se tornam a cada dia
mais tensos, até violentos, porque tem como referência os
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estereótipos e medos das pessoas. Tensão, separação,
discriminação e suspeição são as novas marcas da vida pública
(CALDEIRA, 2011, p 301).

O processo de construção de muros afeta todos os tipos
de espaços na cidade. Reforça as fronteiras e desencoraja os
encontros heterogêneos. Promove intolerância, suspeita e medo. As
ruas e suas calçadas são os principais locais públicos de uma
cidade. Jane Jacobs afirma que:
Se as ruas de uma cidade parecem interessantes, a cidade
parecerá interessante; se elas parecem monótonas, a cidade
parecerá monótona. [...] Quando as pessoas dizem que uma
cidade, ou parte dela, é perigosa ou selvagem, o que querem dizer
basicamente é que não se sentem seguras nas calçadas (JACOBS,
2011, p. 29).

Uma cidade segura é uma cidade que consegue integrar e
estimular a diversidade de usos e de pessoas, não uma cidade que
padroniza e segrega. A característica definidora das cidades
grandes não é apenas a quantidade de pessoas, mas o fato de estar
cheia de desconhecidos. Viver seguro em meio a desconhecidos é o
principal atributo de uma cidade com qualidade de vida. Sendo
assim, os desconhecidos não devem ser evitados. As pessoas que
usam a calçadas não podem achar que são beneficiários passivos
da segurança ou vítimas indefesas da violência. Os seus usuários
são responsáveis pela segurança das ruas, tanto ou mais que o
governo e a polícia. Nas palavras de Jacobs:
Devem existir olhos para a rua, os olhos daqueles que podemos
chamar de proprietários naturais da rua. Os edifícios de uma rua
preparada para receber estranhos e garantir a segurança tanto
deles quanto dos moradores devem estar voltados para a rua.
Eles não podem estar com os fundos ou um lado morto para a
rua e deixá-la cega (JACOBS, 2011, p. 36).
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Tem que haver pessoas circulando para que as pessoas
olhem para a rua. A movimentação de passantes atrai mais
pessoas. Bairros planejados com muitos prédios anulam a
mobilidade, a vivacidade e a visibilidade das ruas. Segundo Jacobs,
o ideal para haver uma cidade segura é a diversidade de usos, além
de quadras curtas que permitam a escolha de virar à esquina mais
vezes. Pessoas na rua, bares e comércios de calçada às vezes são
vistos de forma negativa pelos moradores. Por isso, zonas
residenciais planejadas, tipo cidade-jardim, como o Jardim Europa,
por exemplo, evitam esses tipos de usos. Concentram o comércio
nos shopping centers e em centros comerciais. Porém, essas
relações cotidianas são importantes para a vida saudável da cidade.
Grande parte desses contatos é absolutamente trivial, mas a soma
de tudo não é nem um pouco:
A soma desses contatos públicos causais no âmbito local –
maioria dos quais é fortuita, a maioria dos quais diz respeito a
solicitações, a totalidade dos quais é dosada pela pessoa envolvida
e não é imposta a ela por ninguém – resulta na compreensão de
identidade pública das pessoas, uma rede de respeito e confiança
mútuos e um apoio eventual na dificuldade pessoal ou da
vizinhança. A inexistência dessa confiança é um desastre para a
rua. O cultivo não pode ser institucionalizado. E, acima de tudo,
ela implica não comprometimento pessoal (JACOBS, 2011, p. 60).

A substituição de casas sem muros altos na Luciana de
Abreu por prédios altos e gradeados rompe com a qualidade de
confiança que o espaço oferece e impõe a angústia da insegurança
do vazio da falta de contato. Os princípios da vida na cidade grande
não é o sentimento de pertencimento a uma comunidade
homogênea e coesa, como ocorre em uma pequena vila, mas à
urbanidade, à capacidade de gerir a vida com estranhos no espaço
público de forma civilizada, algo que não funciona com
desconfiança. A cidade deve ser regida pela capacidade de
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integração das diferenças para ser saudável e não pela segregação e
padronização asséptica e esterilizadora.
Quando defendo que o patrimônio paisagístico deva ser
preservado, não digo isso como forma de ser mantido para
apreciação estética, mas para garantir a vida e a diversidade da
cidade. Para preservar a identificação e o reconhecimento do
espaço, gerando familiaridade, conforto, propriedade e segurança.
Não se devem preservar apenas prédios antigos transformados em
museus, reformados e artisticamente importantes, mas também as
construções simples e deterioradas.
No final da década de 1980 e no começo de 1990, a
prefeitura de Porto Alegre pôs em prática um projeto de história
oral dos bairros, no qual realizou diversas entrevistas com
moradores de diferentes lugares da cidade. Essas entrevistas, agora
integrantes do acervo do Arquivo Histórico de Porto Alegre, estão
sendo usadas como fonte em minha tese de doutorado. Os
moradores apresentavam relatos diversos e no momento da
entrevista não sentiam o medo, mas falavam dele como se fosse
um elemento da sociedade no presente, sempre em comparação ao
passado tranquilo. Isso se deve em parte à relação dos indivíduos
com o espaço e às relações sociais e econômicas estabelecidas na
cidade no decorrer do processo de transformação e crescimento
urbano das últimas quatro décadas. O adensamento da população,
o sentimento de perda do pertencimento ao e da propriedade do
espaço público intensificaram a sensação de insegurança. Grandes
avenidas, prédios, grades, cercas elétricas, câmeras de vigilância,
muros altos, interfones passaram a fazer parte da paisagem
urbana. Nos palanques, gabinetes e assembleias, o tema da
segurança pública tornou-se um dos mais importantes. “Narrar a
cidade com medo” (ECKERT, 2002, p.6) passou a ser uma das
formas dos seus habitantes praticarem esse espaço. O crescimento
do medo não estava diretamente vinculado ao aumento estatístico
de atos e crimes violentos. Na década de 1990, as estatísticas da
FEE (Fundação de Economia e Estatística) indicavam estabilidade e
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diminuição de homicídios e assaltos, enquanto a imprensa e os
moradores alimentavam o medo, acreditando que os atos desse
tipo eram cada vez mais constantes em toda a cidade (PEDROSO,
2009, p.129):
Nossas faculdades cognitivas nos predispõem a acreditar que
vivemos em uma época violenta, especialmente porque são
alimentadas pela mídia, que segue o lema “se tem sangue, dá
audiência”. A mente humana tende a estimar a probabilidade de
um evento com base na facilidade com que consegue recordar
exemplos, e é mais provável que cenas de carnificina, e não
imagens de pessoas morrendo de velhice, sejam transmitidas
para as nossas casas e fiquem gravadas em nossa memória. Por
menor que possa ser a porcentagem de mortes violentas, em
números absolutos elas sempre serão bastantes para encher o
noticiário à noite, e com isso as impressões das pessoas sobre a
violência serão desvinculadas das verdadeiras proporções
(PINKER, 2013, p. 20).

A cultura do medo (ZALUAR, 2002, p.21) foi estimulada
por outros fatores além dos atos de violência. O espaço urbano
cambiante, as mudanças na paisagem e a segregação foram alguns
dos motivadores do sentimento de insegurança que se disseminou
a partir da segunda metade da década de 1980. Há a dificuldade de
reconhecer o espaço, associar a uma percepção presente as
imagens-lembranças dadas outrora em contiguidade com ela. Os
moradores de Porto Alegre sofreram a perda das referências em
meio às transformações da cidade, à desigualdade econômica e
social, ao individualismo, à perda dos laços associativos. As ruas e
edificações eram articuladoras das lembranças dos habitantes da
cidade e referências para suas práticas sociais. No momento em
que elas dão lugar a viadutos, grandes avenidas, prédios
fortificados, gradualmente a população é contaminada por uma
incerteza em relação ao espaço habitado. Essa incerteza é o
combustível do medo tão relatado, divulgado e estimulado
comercialmente e politicamente.
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Em minha pesquisa de doutorado tenho me deparado
com formas diferentes de vivenciar a insegurança na cidade.
Defendo que isso está diretamente entrelaçado com o fenômeno
urbano. Para os moradores do Bom Fim e Petrópolis, bairros
modificados urbanisticamente, a violência é provocada por
marginais, drogados, ladrões, que não deixam de ser
generalizações para “pessoas pobres”. Quem sofreu mais com isso
foram os setores da sociedade que detinham um maior poder
aquisitivo. Eles eram os consumidores das notícias, dos prédios, da
segurança privada. Sandra Tarrago, moradora do bairro
Petrópolis, afirmou em entrevista cedida no final da década de
1990 ao projeto História dos Bairros, da Secretaria Municipal de
Cultura, que a valorização imobiliária descaracterizou o bairro
onde ela vivia:
Hoje em dia não tem mais heterogeneidade, porque lá é só, quem
tá lá é quem tem dinheiro. [...] As pessoas passaram a não se
conhecer. Primeiro porque foram morar lá e não conheciam a
história do bairro, nem coisa nenhuma, segundo porque também
vieram com uma coisa muito fechada, não sei donde vieram, mas
vieram cheio de medo. [...] Então quem estava ali morando ali,
perdeu muito daquela espontaneidade que havia antes. [...] uma
vizinhança que se conhece, se cumprimenta, e ali a mudança foi
muito drástica, as pessoas não têm mais nenhuma ligação afetiva,
sequer de vizinhança. É muito forte isto. Antes não era assim,
antes todo mundo se conhecia, havia festa na rua, antes havia
tudo isto que tem num lugar onde as pessoas respeitam mais o
que nós somos. [...] na medida que começaram a construir
prédios, da altura que construíram, as pessoas começaram a ficar
sem possibilidades, fechadas lá em cima.1

Desde a década de 1970 o bairro sofria uma profunda
transformação em sua paisagem. Casas antigas cederam espaço a
prédios altos e esse fenômeno foi sentido pelos antigos moradores.
Nas entrevistas do projeto Memória dos Bairros, os moradores do
1

Entrevista cedida por Sandra Tarrago em 2000 ao Projeto Memória dos Bairros – Bairro Petrópolis.
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bairro Petrópolis acusavam essa transformação do espaço e a
deterioração das relações afetivas entre a vizinhança como sendo
os principais aspectos negativos do bairro no momento no qual
prestavam seus relatos. Outro tema enfocado era a violência.
Lendo seus depoimentos, tem-se a impressão de que a cidade
estava se tornando um local cada vez mais inseguro. A dona
Sandra consegue visualizar uma relação direta entre as mudanças
urbanísticas e as alterações nas formas de agir no espaço público.
A percepção da violência é diferente na Restinga, que é
um bairro popular planejado onde seus moradores alimentam
laços identitários, talvez por causa da distância do bairro em
relação aos outros. Ali se reconhece a violência do assalto e
provocada pelo tráfico, mas aparecem muitos relatos de violência
sexual e doméstica nas entrevistas. O assalto e o tráfico aparecem
muito mais nos relatos de bairros como Bom Jesus e Lomba do
Pinheiro. Neles, no começo dos anos 1990, as gangues e a polícia
eram apontadas como responsáveis pela violência.
O bairro IAPI apresenta relatos diferentes. É um bairro
planejado para trabalhadores que sofreu poucas mudanças físicas
ao longo das décadas. Lá existia, pelo menos até a época das
entrevistas, uma associação de moradores reconhecida,
representativa e ativa que serve de referência aos moradores. As
ruas eram ocupadas, assim como nos outros bairros pobres, e
havia muitos comércios de rua. Nos relatos, a violência é tratada
como um fenômeno exógeno, um problema da cidade em geral,
mas não do bairro. Os casos de assaltos e problemas semelhantes
de violência são tratados como atos isolados de alguns jovens
desgarrados e no geral o local é representado como um bairro
seguro por seus moradores. Um dos fatores dessa segurança é a
relação de proximidade mantida pelos moradores. “O
relacionamento entre as pessoas continua existindo. Como de
sentar em frente, conversar, bater papo, chimarrão, isso ainda
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existe na vila, em várias ruas da vila do IAPI. Pág. 13”,2 afirmava o
senhor Eloy Dias do Angelos. O senhor Antônio Carlos Pontes
acreditava nisso:
Nós tínhamos em relação ao IAPI, depois de adultos, uma afeição
muito grande, porque nós nos criamos lá, a nossa turma foi lá, os
amigos de hoje ainda são os amigos daquela época [...] nós nos
criamos como se fôssemos uma família. [...] Vamos discutir com
os moradores formas da gente aumentar a segurança na vila, mas
ela não tem um problema, assim, grave de segurança em relação
aos demais bairros de Porto Alegre. [...] Ela já teve piores dias, no
passado quando existia a antiga vila Frei caneca. [...] Hoje não
existe mais isso. Existe é o, a gurizada que fuma maconha, ou que
sai dum baile e faz uma fuzarca, um assalto de vez em quando. 3

Os moradores descreviam as festas de rua, luta pela
melhoria do bairro, como um exemplo da união que havia entre os
moradores do bairro. Eles aparentavam ter um sentimento de
propriedade em relação ao espaço. Isso pode ser percebido na fala
da moradora Dulce Rocha Alves:
Aqui a vila do IAPI é uma vila que tu não vê bandido. Já houve
uma época que existiu alguns bandidos, mas hoje não existe mais.
Daí que, então, fomos criando os nossos filhos, eu aqui, que como
moro na esquina e tenho um espírito de liderança, gosto muito!
[...] Aqui sempre foi uma comunidade muito unida. [...] Forma
um espírito coletivo e aí faz que toda a comunidade se dê bem
melhor, sabe? Até os vizinhos se cumprimentam, sabe?4

Claro que existe uma vontade de expressar que o seu
bairro é um lugar bom para viver. Isso reforça a tese de que eles
sentem um forte laço identitário com o espaço e que no seu
2

Entrevista cedida por Eloy Dias do Angelos, em 1990, ao Projeto Memória dos Bairros – Bairro IAPI.
Pág. 13
3

Entrevista cedida por Antônio Carlos Pontes, em 1990, ao Projeto Memória dos Bairros – Bairro
IAPI. Págs. 19 e 20
4

Entrevista cedida por Dulce Rocha Alves, em 1990, ao Projeto Memória dos Bairros – Bairro IAPI.
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horizonte de possibilidades não é absurdo considerar o local onde
viviam seguro, mesmo que ocorressem atos violentos. Ao invés de
buscar a sincronia, que não existe, entre o número de
acontecimentos violentos e o sentimento de insegurança, deve-se
entender esse sentimento como um reflexo do modo como as
pessoas usam o espaço urbano. Essa é a chave para se pensar a
questão da segurança na cidade e entender as diferentes escolhas
feitas pelos moradores e pelos planejadores urbanos a partir da
década de 1980.
O IAPI manteve-se inalterado. Porém, é impossível e
inadequado manter toda a cidade intacta, mas também não pode
ocorrer uma modificação muito brusca que torne aquele espaço
irreconhecível. Françoise Choay defende que se deve:
Recuperar a competência de articular espaços de vida – essa
mesma competência que, ao longo dos milênios, contribuiu, num
mesmo movimento, para ancorar os homens ao meio natural ao
qual pertencem como seres vivos, fazendo-os recomeçar sempre
a instituição de sua comunidade – parece-nos, atualmente, um
dos meios mais consubstanciais à nossa espécie para defendê-la
contra a perda do mundo concreto em sua relação com o corpo
humano e, por consequência, a um só tempo, contra a
desnaturação da sociedade humana e sua desinstitucionalização.
[...] Não tendo por objetivo a conservação do patrimônio que
tem, como tal, um interesse apenas relativo e limitado, mas a
conservação de nossa capacidade de lhe dar continuidade e de
substituí-lo (CHOAY, 2006, p. 256-257).

Portanto, não seria correto estagnar o patrimônio
enquanto um monumento inerte e musealizado, mas valorizá-lo a
partir da reutilização das edificações no uso cotidiano.
Normalmente tem-se buscado a preservação apenas de
monumentos e obras isoladas enquanto patrimônio histórico.
Esses lugares de memória não são os importantes para as
rememorações dos habitantes da cidade, no que diz respeito a sua
vida nesse e à representação desse espaço. No cotidiano, os espaços
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importantes são os que fazem parte da vida individual: ruas, casas,
bares, cinemas. Esses espaços de uso cotidianos são históricos para
um grande número de pessoas. A imagem composta pelo conjunto
de casas da Rua Luciana de Abreu são importantes nas lembranças
dos moradores daquela rua. Para quem passa por ela, essas e
muitas outras paisagens urbanas constituem a identidade dos
indivíduos em relação ao espaço urbano e as suas vivências nele.
A partir do que foi analisado no presente trabalho, pode
se afirmar que deve haver um planejamento da cidade que controle
as suas transformações. Esse controle não significa um
estancamento, mas uma tomada de consciência da importância do
patrimônio histórico e cultural para o bem-estar dos seus
habitantes e nas relações identitárias das pessoas com o espaço
público.
É necessário, então, um trabalho de adaptação que
indique como modificar um espaço sem ocorrer uma desintegração
visual. Devem-se manter elementos unificadores que apresentem
uma sugestão de totalidade e ordem visual. Não se pode
padronizar a cidade com edifícios espelhados, os detalhes são
fundamentais. De acordo com Jane Jacobs, a cidade é formada por
“detalhes que se complementam e se sustentam mutuamente”
(2011). Uma cidade não é nada sem as pessoas e essas também
compõem as paisagens urbanas. A paisagem urbana é a capacidade
de integração da diversidade: integrar edificações e pessoas
diferentes. A padronização segrega e impede a heterogeneidade
nos encontros. Quando essa padronização descaracteriza de forma
rápida a paisagem urbana e modifica os usos do espaço, ocorre a
catalisação da angústia e do medo que cada vez mais é sentido
pelos moradores da cidade de Porto Alegre.
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IMAGEM E IDENTIDADE

O DESENHO POLÍTICO NA IMPRENSA OPERÁRIA
BRASILEIRA: CRUZAMENTOS ENTRE BRASIL E
FRANÇA
Maitê Peixoto
Por muito tempo o desenho político de imprensa foi
relegado a segundo plano por uma História da arte tradicional, a
qual muito custou debruçar-se sobre as especificidades das
manifestações artísticas que nem sempre versavam sobre o belo, o
“original”, ou, ainda, sobre um gosto universal de caráter estético.
Fruto da modernidade, da fragmentação da visão unitária da arte e
das contínuas hibridizações nela produzidas, o desenho político de
imprensa surge como um elemento popular por excelência, cuja
propriedade essencial consiste, justamente, na troca efetuada entre
o objeto artístico e o público que com ele estabelece um diálogo,
este muitas vezes sem ruídos evidentes, definindo espaços de
partilha de um substrato de ordem sensível.
É sobretudo nas páginas do jornal ou revista ilustrada,
que o desenho político vai encontrar os elementos necessários para
sustentar o caráter efêmero de sua comunicação e a necessidade
imediata de circulação rápida e larga. O jornal, ferramenta de
comunicação por excelência, empresta ao desenho político a
possibilidade de efetuar câmbios com o seu público. O texto –
presente também no desenho – passa a adquirir uma nova função
que não aquela da narrativa, apresentando ao observador uma
tautologia pautada no direcionamento do olhar e na tentativa de
condução do entendimento daquilo que é fulgurado pela imagem.
No entanto, os olhares dos sujeitos envolvidos nesse processo, no
caso em questão, operários e militantes sindicais brasileiros, cuja
prática política se assentava numa cultura associativa em
princípios do século XX, não estavam orientados à determinada
compreensão visual do que era publicado. Ao contrário, a cultura
operária no Brasil, a qual lentamente começa a se afirmar no país
(principalmente depois anos de 1920), é política e ideologicamente
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multifacetada, e “as imagens só podem legitimar um olhar que
busque confirmar-se nelas” (BELTING, 2010, p. 89), o que não era
efetivamente o caso no contexto de surgimento dessas publicações.
Entender o funcionamento do desenho político na
imprensa operária e sindical brasileira pressupõe, primeiramente,
considerar a extensão dessa prática artística e sua historicidade
dentro do movimento operário de maneira abrangente. O desenho
político é fruto da modernidade, da quebra de paradigmas, da
distorção da realidade, da reprodutibilidade técnica da imagem, de
um processo de tomada da visualidade a partir de uma nova
concepção do aurático, na qual o original e único não é uma
ameaça à magia, tampouco à essência da experiência visual. As
imagens técnicas, reproduzidas à exaustão tomam parte na vida
das camadas populares e produzem a aproximação com uma
cultura visual até então inacessível para muitos destes sujeitos.
Enquanto novos códigos entram em cena, códigos antigos perdem
seu caráter sagrado, passando a ocupar os espaços seculares.
No que diz respeito à história propriamente do desenho
político de imprensa, nos parece sensato pontuar sua origem a
partir do momento em que tal prática artística serve a fins
similares aos quais examinamos no Brasil e toma uma dimensão
social de considerável importância. Portanto, falar em desenho
político de imprensa tomando por prerrogativa a vida política das
classes populares é, inegavelmente, estabelecer um vínculo com a
França revolucionária.
Fruto de um cenário de oscilações políticas e de uma
legislação que, ora permitia o escárnio sem impor grandes limites,
ora censurava vorazmente a imagem crítica, grotesca e distorcida
de uma realidade criada para chocar e suscitar ativismos em torno
de uma causa; o desenho político de imprensa floresce entre o final
do século XIX e o início do XX já como detentor de um estatuto de
arte assegurado na França, contando com grandes nomes artísticos
como representantes dessa prática, tais como: Maximilien Luce e
Félix Valloton. Cruzando o Atlântico, o desenho político de
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imprensa demonstra seu potencial de alcance, sua extensão e, por
que não dizer, seu caráter utilitário para o movimento operário
brasileiro, comprovado a partir da circularidade de imagens, que
no Brasil, viriam a contribuir na construção da identidade
operária.
Compreender tal processo, nos coloca em contato, não
apenas com as diferentes abordagens teórico-metodológicas
apropriadas por pesquisadores na análise desses desenhos que
cruzam a semiologia e atravessam a antropologia (e mais
recentemente a própria filosofia da arte), como também nos
ajudam a pensar nos mecanismos visuais utilizados para romper
uma realidade de brutalização de corpos e mentes através da
criação de uma espécie de refúgio e abrigo, de um espaço comum,
no qual a moralidade podia ser rompida e onde era permitido viver
e ver tudo o que nem sempre era possível contemplar na vida real,
a qual se construía a despeito do riso partilhado, do sofrimento
gritado e da ação realizada. É sobre isso, portanto, que
pretendemos refletir nestas páginas; sobre este espaço de trocas
sensíveis e sua historicidade pautada nas relações estabelecidas
entre a circularidade dessas imagens no Brasil e na França no
despontar do século XX.
No curso das pesquisas desenvolvidas entre arquivos
franceses e brasileiros, observamos a grande troca efetuada entre a
França e o Brasil no que diz respeito à circulação de imagens, as
quais acabaram por encetar uma dinâmica bastante interessante
no Brasil, no sentido de promover essa experiência visual nos
meios operários (sindicatos ou mesmo dentro do Partido
Comunista do Brasil).
Na França, a revolução colaborou para que a imprensa
tomasse um papel importante num período em que a propaganda
política revolucionária estava alocada, principalmente, nas páginas
da imprensa e dos mais variados panfletos; “a imprensa
revolucionária esteve entre as principais instituições que
contribuíram para a estruturação de uma nova dimensão da
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cultura política na França” (POPKIN in: DARNTON e ROCHE,
1996, p. 199). Essa reconfiguração de amplitude da imprensa
revolucionária coloca em evidência a questão da censura, um ponto
delicado, si consideramos que “a monarquia tolerou muitas
manifestações impressas, contanto que tratassem de um combate
dos vícios ou dos inimigos da nação” (FONSECA, 1999, p. 67).
Associada à expansão da liberdade de imprensa,
observamos o crescimento da produção de gravuras políticas.
Durante o primeiro quarto do século XVIII, a crise financeira pela
qual passou o governo francês, no concernente às reivindicações do
Parlamento ligadas à diminuição do poder do rei, logo após a
convocação dos “Estados Gerais”, gerou uma abertura maior para
o debate político, o mesmo ocorreu com os profissionais engajados
no métier de produção de gravuras com base nos discursos
políticos professados. Além disso, os temas sociais começam a
ganhar maior evidência. Em “1835 o rei coloca em votação uma lei
restabelecendo uma censura específica sobre as caricaturas”
(THIVILLON, 2003, p. 11).
Não obstante, a censura continuou conectada ao fluxo dos
acontecimentos, e, por isso mesmo, oscilou na promoção de
períodos de maior ou menor espaço de efervescência da crítica
política. É evidente que durante o período revolucionário a
produção de gravuras políticas veiculada nos jornais é
ostensivamente maior, como forma de transgredir uma ordem que
se faz flutuante a todo o instante.
A caricatura política, aquela que obteve mais
popularidade durante e depois do período revolucionário, tinha
como premissa básica a utilização de recursos artísticos para criar
uma imagem risível e deformada do personagem representado,
invocando, por vezes, o sarcasmo e o ridículo para conceber uma
série de desconstruções sobre aqueles que se fazia conhecer em seu
produto final.
É importante assinalar que, no período de floração dessas
imagens, o desenho de imprensa é, sobretudo, o resultado do
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aumento do número de gráficas, consequência de uma demanda
social pela informação; “durante toda a Revolução, a imprensa de
Paris provavelmente consistiu em 25 ou 30 jornais políticos de
sucesso, com talvez o dobro de projetos marginais, tentando entrar
no mercado de trabalho independentemente do momento”
(POPKIN In: DARNTON e ROCHE, 1996, p. 207).
Depois de um período de grave censura, que entrou em
vigor durante o Segundo Império, a caricatura vai voltar seu olhar
para outros temas, abandonando o desenho político, no momento
marginalizado. Apesar das numerosas exposições artísticas em
Paris e da efervescência cultural notável desse período, visando
mostrar ao resto do mundo a extraordinária evolução econômica e
industrial da França, os artistas ligados ao desenho de imprensa
preservaram o silêncio de sua arte.
Na cena urbana, o alargamento das avenidas lançou luz
sobre o desejo manifesto de conter qualquer tipo de agitação ou
revolta popular, facilitando o deslocamento das forças de repressão
pela cidade. Os eventos de 1848 plantaram as sementes que fariam
germinar as aspirações de autonomia popular. No mais, Napoleão
III precisou encontrar no mundo operário os apoios destinados a
compensar a deserção dos católicos conservadores e dos
adversários do livre-comércio, assim as organizações operárias
começaram a se movimentar no terreno político discretamente
(CORDILLOT, In: PIGENET e TARTAKOWSKY, 2012, p. 90).
É a partir dessa configuração política que a França verá
nascer a Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT), o
primeiro organismo verdadeiramente capaz de superar as
fronteiras geográficas e de aproximar os trabalhadores no seio de
uma ideia de unidade. Depois de perceber que a AIT começava a
ganhar credibilidade, as autoridades vão tentar se impor contra a
organização. Em vão, pois, enquanto isso, a AIT estabelecia seu
espaço de intervenção em meio às greves e manifestações
operárias, como mecanismo de resistência diante das autoridades e
do patronato. O governo, a seu turno, hesitava em negociar com a
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AIT, posto que a considerava a mais radical das organizações,
preferindo encorajar a Comissão Operária de 1867, sem se dar
conta que dentro da Comissão estavam os membros mais
radicalizados da AIT (CORDILLOT, In: PIGENET e
TARTAKOWSKY, 2012, p. 95).
O resultado dessa negociação foi que a AIT se tornou
ainda mais forte, capaz de legitimar seus dirigentes, “ela vai
rapidamente se tornar uma verdadeira força social” (CORDILLOT,
In: PIGENET e TARTAKOWSKY, 2012, p. 96). Ao final do Segundo
Império e no início da III República Francesa, uma nova cena se
apresenta ao movimento operário, já conformada e organizada.
Os debates entre a direita e a esquerda dentro do regime
republicano permitem a elaboração de um novo repertório de
personagens, signos e discursos. Ora, desde a conformação do que
Cordillot nominou como “força social” (2012, p. 95), é que
nasceram, a partir do desenho de imprensa, os traços
estereotipados da coletividade. Se no período do Segundo Império,
pudemos observar uma efervescência cultural no domínio das
artes, a manifestação criativa no terreno do desenho político de
imprensa se fará notável, sobretudo, durante a III República.
Profundamente conectada à época da qual ela é
originária, a caricatura política tem provocado um movimento de
opinião pública, o que confere a ela uma natureza essencialmente
moderna; “numerosos contemporâneos, da época revolucionária,
em particular, perceberam a força da imagem na construção da
opinião pública” (DUPRAT, 2001, p. 25). Enquanto parte do social,
nos parece ainda mais difícil analisar suas repercussões sobre o
pensamento de um grupo social sem pensar a caricatura em
função do tempo e das transformações dos símbolos e dos signos
capazes de exprimir uma ideia, ainda que não aquela concebida
pelo artista, mas precisamente aquelas engendradas pelo próprio
jornal.
O caminho desastroso de guerras seguido por Napoleão
III conduziu à capitulação da França face à Prússia em 1870.
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Enquanto Napoleão III era feito prisioneiro em Sedan, um governo
provisório se instalara em Paris sob a direção de Louis Alphonse
Thiers, o qual começava a negociar a capitulação da França
contrariando o desejo popular. Uma iniciativa estrategicamente
desastrosa de Thiers, o desarmamento da Guarda Nacional,
produziu uma convulsão popular que tomou o poder exigindo a
convocação de eleições. Eleito por “275 mil parisienses em março”
(ANTLIFF, 2009, p. 33) de 1871, a Comuna de Paris se configurou
no primeiro ensaio de um governo de caráter verdadeiramente
popular.
O engajamento de certos artistas, particularmente do
movimento anarquista, dos anos 1870-1880, vai modificar seu
espaço de intervenção na arte por duas razões principais: de um
lado certos desenhistas de imprensa militantes tinham por objetivo
a produção de uma espécie de arte utilitária capaz de “refletir as
preocupações revolucionárias e sociais” (MANFREDONIA, 2001, p.
37), o que produziu uma restrição na circulação de suas obras nos
jornais, desde a crítica de arte que as preocupações foram sempre
mais concentradas sobre a pintura e a escultura, desprezando o
desenho e o desenhista.
A utilização do desenho de imprensa como tribuna
política, ou como recurso pedagógico continua até os dias de hoje.
Muito cedo, esses artistas compreenderam que a imprensa poderia
ser um espaço de ressonância para os seus trabalhos. Os artistas,
de igual maneira entenderam, “que os jornais forneciam: de um
lado um rendimento financeiro não negligenciável para sua arte e
sua reputação de artistas, um reconhecimento crescente, e de outro
lado, uma melhora inscrita nas lutas políticas ou sociais e uma
audiência alargada” (TILLIER, In: PIGENET e TARTAKOWSKY,
2012, p. 214).
A organização do movimento operário após a Comuna
deve ser pensada em relação à herança política que ele recebeu da
experiência dos communards. Os acontecimentos que a eles se
seguiram traduziam o desejo de espaço, de visibilidade, de
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representação e de crítica dessa nova classe engendrada no curso
de história. Tão abstrata quanto os contornos dessa nova formação
social, foram as tentativas de produção de uma cultura específica,
munida de um substrato que sempre absorveu os sentimentos de
segregação, é por isso que:
As obras produzidas pelos artistas e investidas de um aporte
social visavam à constatar os fatos, para os denunciar, a fim de
galvanizar os quais elas se endereçavam. Os regimes estéticos
poderiam diferenciar, mas eles se associavam também, e,
sobretudo, se combinavam. A descoberta social recorria ao
realismo e propunha uma imagem documentária, concebida na
economia do inventário ou do testemunho. A esse respeito, a
representação era uma espécie de processo verbal que registrava
friamente a realidade. Os artistas poderiam ter recorrido a essa
estética que permanece, no entanto, marginal, tanto ela serviu
como mola à economia da denunciação anterior a uma busca de
expressividade. Adler, Steinlen, Naudin, Forain, Van Dongen, ou
Delannoy multiplicaram as representações líricas, agressivas e
provocantes onde o traço riscado afiava as formas e onde as cores
escovadas com um cuidado vigoroso, vinham de bom grado
bater, às vezes, até a dissonância, a sensibilidade do espectador
(TILLIER In: PIGENET e TARTAKOWSKY, 2012, p. 215).

Efêmera por natureza, a caricatura soube responder às
necessidades pouco estáveis e imediatas de uma classe que vinha se
construindo. O desenho da imprensa política, aqui representado
pela caricatura, porta a rapidez necessária para acompanhar o
ritmo da imprensa semanária “de grande formato, tirada a partir
de máquinas rotativas como os jornais cotidianos” (LETHÈVE,
1986, p. 164), onde ela ganhou sua verdadeira notoriedade.
No caso brasileiro, a chegada das técnicas de impressão e
reprodução de imagens relacionadas à imprensa, emergem no fim
do século XIX driblando os problemas de falta de mão-de-obra
qualificada (quase inexistente), e o número bastante reduzido de
tipografias realmente equipadas. A influência principal residia no
trabalho de litógrafos franceses que traziam ao Brasil os avanços
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do design gráfico. A primeira iniciativa no formato das revistas
ilustradas se deu com a Semana Ilustrada, empreendimento de
Carl Fleiuss, litógrafo e gravador alemão que integrou a missão
científica conduzida por naturalistas alemães no Brasil. Por outro
lado, esse conteúdo continuou concentrado sobre o espaço das
elites brasileiras (ANDRADE In: CARDOSO , 2005, pp. 65-68).
A caricatura política, a seu turno, aparece no Brasil
durante esse mesmo contexto, herdeira de um período no qual o
governo imperial brasileiro confere um pouco mais de liberdade à
imprensa. Debochando dos políticos, dos costumes e das tradições,
ela lentamente penetrou nas outras esferas sociais, graças às
exposições e aos esforços desenvolvidos na difusão do gosto
artístico: “a significação da caricatura brasileira, enquanto um
elemento de divulgação das artes plásticas entre nós, não pode ser
desprezada, mesmo se alguém a queira restringir a um fim
perturbador, pelo ridículo ao qual ela submerge suas vítimas”
(LIMA, 1963, p. 96).
Os progressos técnicos contribuíram igualmente para o
melhoramento dos recursos visuais incorporados à grande
imprensa, e os profissionais começavam a refletir sobre a
integração da imagem e do texto na página. Mesmo se a impressão
continuava independente entre eles, “os artistas das palavras e da
iconografia encontraram na imprensa oportunidades atrativas de
profissionalização” (LUCA, 2012, p. 152). A amplificação do espaço
de trabalho e a especialização técnica nesse métier permitiu a
inserção do desenho de imprensa, mesmo nos jornais que
dispunham de menos recursos financeiros para administrar o
processo, o que, por consequência, nos conduzirá à reflexão da
importância conferida à visualidade veiculada na imprensa
moderna.
Difundida pelo mundo, a imagem começa a gerar novos
debates. A reprodução muito mais fácil do desenho provocou
igualmente os espíritos mais inquietos a refletirem sobre sua
unicidade, de onde os debates de Walter Benjamin, e mais
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recentemente de Georges Didi-Huberman sobre a possível perda
da unicidade da imagem surgem. Fruto de seu tempo, e bem
alocado no seu contexto, Benjamin problematizou a maneira pela
qual as obras de arte poderiam se fazer contemplar após o advento
do que ele chamou de era da reprodutibilidade técnica; um período
também muito marcado pela chegada da fotografia e de todas as
questões que giravam em torno do papel do artista nesse processo.
Segundo Benjamin:
A cada dia torna-se mais irrecusável a necessidade de chegar o
mais perto possível do objeto por meio de sua imagem, ou
melhor ainda, por meio de sua cópia ou reprodução. E as
reproduções publicadas nas revistas ilustradas e nos semanários
se distinguem inconfundivelmente das imagens, pois a
singularidade e a permanência estão tão estreitamente associadas
a essas últimas quanto a fluidez e a repetição às primeiras.
Despojar o objeto de seu invólucro, destruir a sua aura, esta é a
característica de uma percepção cujo “sentido do semelhante no
mundo” é tão forte que captura o singular por meio da
reprodução. Manifesta-se assim, no plano sensível, o que se
percebe no plano teórico como a importância crescente da
estatística. A orientação da realidade em função das massas e
destas em função da realidade é um processo de imenso alcance
não só para o pensamento como para a intuição (BENJAMIN In:
BENJAMIN, SCHOTTKER, BUCK-MOSS e HANSEN, 2010, pp. 1415).

As imagens passam a se fazer presentes na vida das
pessoas, menos pelo seu valor de culto e mais por sua capacidade
de se fazerem próximas, mesmo sem a magia da aparição única. A
perda de sua unicidade foi pensada por Walter Benjamin em
relação à concepção modernista que enxergava a aura como
condutora de ilusões criadas sobre a imagem, ligadas à
incapacidade da modernidade de preservar o fenômeno da
experiência sensível, sucessivamente substituído pelas
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necessidades de consumo generalizadas (DIDI-HUBERMAN, 2010a,
pp. 153-154).
A excentricidade moderna no seu desejo de multiplicar a
imagem chegou ao centro das reflexões sobre a percepção do
espectador. O debate sobre a permanência das imagens no
pensamento do indivíduo através dos mecanismos de memória
reduziu os novos elementos ao domínio da filosofia da arte,
compreendendo o quadro da temporalidade e da historicidade das
imagens, de sua utilização, mas também de sua interpretação. Uma
multiplicidade de reproduções, de informações, e de mediações vão
inscrever o homem num sistema de signos muito mais complexo
(DIDI-HUBERMAN, 2010b, p. 235) onde a ilusão de outrora parece
dar lugar à construção de uma realidade bem particular.
Os combates, as conquistas, as festas, as agruras do
cotidiano, as injustiças, a fraqueza e a força são sempre temas
presentes no desenho político da imprensa representativo dos
movimentos políticos de esquerda no Brasil. O desenho igualmente
serviu para sublinhar os temas mais importantes contidos no
jornal. Na França, não era raro que um jornal ou uma revista
ilustrada colocasse em sua página de abertura uma imagem
emblemática acerca de um problema que seria tratado no interior
da publicação, como estratégia para gerar mais interesse por parte
do leitor.
A presença de imagens no jornal é bastante
representativa, no sentido de que ela convida o militante a
participar da experiência ofertada pela publicação. No Brasil, não
dispomos de dados para provar o aumento do número de pessoas
que compram o jornal sindical ou partidário no início da veiculação
de imagens, até o momento em que a imagem passa,
definitivamente, a fazer parte da publicação. Porém, os contínuos
esforços para manter o conteúdo visual nas páginas dessa
imprensa sem grandes reservas financeiras – como o foi no caso
brasileiro –, nos oferecem já alguns indícios da importância da
perpetuação da imagética política no jornal.
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Os números temáticos, porém, nunca foram efetivamente
uma realidade no Brasil, talvez em virtude dos custos elevados
para colocar em prática tal iniciativa, ou em virtude de um espaço
muito restrito de produção desse tipo de imagem. A maior parte
das imagens que circularam na imprensa operária e sindical
brasileira é herdeira da grande repercussão que tinha o desenho
político no exterior, notadamente os casos alemão, italiano, inglês
e, em seguida, o norte-americano e o russo.
No Brasil, o exemplar do jornal militante poderia oferecer
aos seus leitores uma espécie de ensaio, no que diz respeito à
composição de um dossiê temático. Em verdade, mesmo os textos
não seguiam uma linha editorial tão rígida, isto é, num mesmo
número existia uma forte concentração de textos sobre
determinado tema, especialmente na página de abertura e nas
páginas centrais do exemplar. As demais portavam habitualmente
outros conteúdos relativos à vida operária, à política, à economia e
às questões sociais de maneira mais genérica. Além disso, devemos
mencionar uma segunda diferença entre o cotidiano da imprensa
operária e sindical brasileira em relação à francesa.
No início do século XX no Brasil, a periodicidade dos
jornais é mais irregular; os semanários como A Lanterna1 ou A
Plebe2 encontram muitas dificuldades para manter seus números
em circulação semanalmente, em virtude dos problemas
financeiros ou das restrições impostas pela censura. Essa realidade
vai finalmente ser um pouco alterada nos anos de 1930, quando a
organização operária já se encontra em outra dimensão, contando,

1

A Lanterna foi uma publicação fundada em 1909 pelo Dr. Benjamin Motta e dirigida durante alguns
anos por Edgard Leuenroth, jornalista e militante anarquista. O jornal se denominava um órgão de
luta anticlerical. Atualmente o acervo se encontra integralmente digitalizado no Centro de
Documentação e Memória da UNESP (CEDEM), no Fundo Edgard Leuenroth.
2

A Plebe foi uma publicação fundada em 1917 por Edgard Leuenroth que dava continuidade ao
trabalho que vinha sendo desenvolvido no jornal A Lanterna. Enquanto esteve sob a coordenação de
Leuenroth, publicou, entre outros fatos, a fundação dos PCs do Rio de Janeiro e São Paulo. O acervo
se encontra, digitalizado, no CEDEM, no Fundo Edgard Leuenroth.
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inclusive, em parte, com recursos do Partido, como foi o caso do
jornal A Nação3, por exemplo.
Assim, quando falamos em imprensa operária no Brasil
em relação à imprensa engajada francesa, devemos ter em mente
que a primeira assume uma posição muito mais modesta que a
segunda, o que altera consideravelmente a envergadura de sua
repercussão em termos imagéticos. A imagética política ligada à
imprensa é, desse modo, menos numerosa. Contudo, o ponto que
mais chama a nossa atenção é propriamente aquele no qual ela
elabora constantes ressignificações veiculadas nos jornais, seja
através da inserção de uma legenda tentando limitar as
interpretações sobre a imagem, seja pela manipulação da imagem
com pequenas alterações sobre o desenho, tal qual uma sigla
disposta sobre algum dos personagens, por exemplo. As
ressignificações se utilizam, assim, dos efeitos da localização da
imagem sobre a página. Tratada às vezes como ilustração, ela pode
aparecer no fim de um artigo ou logo abaixo de seu título, para
“identificar” o objeto tratado pelo texto, mesmo que o resultado
dessa iniciativa seja estreito.
Contudo, o processo de ressignificação das imagens ao
longo do tempo não é uma novidade no domínio do desenho
político. A história da França pode nos oferecer um repertório
muito extenso de apropriações e ressignificações empreendidas no
meio político, as quais continuam ainda hoje presentes no
imaginário popular de uma maneira ou outra. O caso mais
emblemático pode ser aquele da alegoria da Liberdade.
Se na França as fronteiras que distinguem a alegoria da
Liberdade da alegoria da República se encontram com frequência
bastante fluidas; no Brasil, esse fenômeno será ainda mais
acentuado. A figura da Liberdade semeadora, que aparece em 1918
3

A Nação: periódico de circulação diária que, sob a direção de Leônidas de Rezende, foi órgão oficial
do Partido Comunista do Brasil de 1922. Sua sede localizava-se na cidade do Rio de Janeiro. O acervo
corresponde ao ano de 1927 e encontra-se digitalizado no CEDEM no Fundo Astrojildo Pereira.
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nas páginas do jornal O Cosmopolita (figura 1), era uma
homenagem póstuma aos mortos nas manifestações que tiveram
como palco os Estados Unidos e que reivindicavam a redução da
jornada de trabalho e melhores condições de trabalho. O evento foi
duramente reprimido pelo governo local, tendo consequências
desastrosas como a morte de vários manifestantes e a sentença de
morte desferida contra os suspeitos de liderarem o grupo. Guiado,
principalmente, pelos anarquistas, o evento ganhou a página de
abertura completa do número especial dedicado ao 1º de Maio.
FIGURA 1 - A Liberdade

Fonte: Autor não identificado, O Cosmopolita, Rio de Janeiro, nº 9, 01.05.1918.
p.1. CEDEM.
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Tal qual uma janela tenebrosa aberta para o passado, as
figuras dos enforcados cobrem o plano de fundo da cena. A
imagem lúgubre é completada ainda por uma série de personagens
que irrompem na linha do horizonte sobre uma espécie de fumaça,
que por suas vez nos inspira a ideia de guerra e destruição. A
silhueta dos personagens dispersos mais ao fundo indica que as
representações colocam em evidência, principalmente, as figuras
masculinas, o que chama mais a atenção do espectador para a
única personagem feminina em cena, isto é: “a Liberdade”.
O potencial simbólico da imagem em questão é realmente
surpreendente, todos os objetos que a acompanham revelam os
sentimentos da personagem principal, apresentada em dimensões
maiores que os demais. O cenário que parece nos conduzir para
um cemitério, com crânios dispostos sobre o solo e uma tumba
com a bandeira dos Estados Unidos, leva o espectador a dirigir seu
olhar para os corpos por meio da seta que aponta em direção aos
enforcados.
Do solo, falando da diagonal à esquerda, a figura da
Liberdade surge como se fosse um fruto da terra, seu corpo se
funde ao terreno pelos efeitos do tecido que cobre a parte inferior
de seu ventre. Trata-se de uma metáfora circular que é proposta
aos espectadores, um círculo de esperança que se completa no
manto da Liberdade. Ela é eficaz justamente pelo efeito aglutinador
que se desenvolve em torno da imagem. A bandeira com a
inscrição “anarchia”, depositada sobre o braço esquerdo, denota a
completa integração entre o tecido que cobre uma parte do corpo
da figura feminina e o solo. Podemos observá-la segurando, com a
mão esquerda, uma bala de canhão da qual ainda emana uma
fumaça, enquanto com a mão direita ela distribui os grãos sobre o
solo.
Apesar disso, a metáfora visual se completa somente
quando capturamos a expressão de profunda tristeza da Liberdade.
As lágrimas que escorrem no seu rosto complementam o olhar
lânguido dirigido por ela aos enforcados. A figura ocupa o papel
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principal da cena, pois é a ela que pertence a missão de dirigir a
narrativa visual impressa na imagem. O círculo interpretativo
enunciado pelo artista se resume em uma fórmula simples: a
Liberdade chora os mortos, mas também chora a violência
destruidora. No entanto, é justamente dela que virá a “nova era”,
dela virá igualmente a luz capaz de conduzir os homens até a
anarquia, porque é ela que distribui “os grãos” de esperança sobre
a terra.
A gravura em questão apresenta, por sua vez, uma
composição baseada na oposição de contrários: a Liberdade se
opõe em linha diagonal aos prisioneiros mortos, a ideia de
fertilidade expressa pela figura feminina, com o torso desnudo, que
semeia o solo, contrasta claramente com o cenário de morte e
devastação da terra. Uma terceira oposição, bem mais discreta, é
estabelecida entre as correntes de ferro que emolduram a base da
imagem e a alegoria da Liberdade.
Por outro lado, a gravura que encontramos nos jornais
franceses e que porta a simbologia da Liberdade semeadora se
inscreve já numa outra proposta. Podemos claramente constatar
que não se trata mais da Liberdade, mas de uma significação
produzida a partir dessa alegoria que se dirige à figura da
“República” (figura 2). A criação dessa alegoria remonta mais a
uma demanda social, a uma demanda política, considerando que
desde a Primeira República Francesa a iconologia não fornecia uma
linguagem precisa, assim como não se fazia necessário vestir a
República com os símbolos emprestados da Vitória ou da
Liberdade (AGULHON, 1979, p. 99).
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FIGURA 2 - La Semeuse...

Fonte: MARG. La Bataille Syndicaliste, Montreuil, ano 4, nº 1070, 01.04.1914,
p.1. ICGTHS.

A imagem publicada em La Bataille Syndicaliste4 de abril
de 1914 (figura 2) é fruto de outro contexto, bem como de outras
demandas sociais próprias do seu tempo. Nesse caso, podemos
seguramente falar de uma caricatura, de um desenho de imprensa
que tem por objetivo trabalhar com questões efêmeras. No que diz
respeito à Semeadora, não se trata da deusa Ceres, da Liberdade
como deusa, mas de uma Marianne já no poder (AGULHON, 1979,

4

La Bataille Syndicaliste, semanário oficial da C.G.T. francesa cujo conteúdo mesclava questões
relacionadas ao sindicalismo revolucionário e ao anarquismo de maneira mais genérica. O acervo
consultado encontra-se no Institut Cgt d’histoire sociale – Montreuil/França.
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p. 99), que incarna certos valores do regime republicano,
desviando de uma possível tendência à personificação do poder.
A gravura da Marianne semeadora, encontrada nas
páginas de La Bataille Syndicaliste já é aquela de que o movimento
operário se apropria no início do século XX. Sendo assim, ela porta
certos elementos típicos da figura tradicional para ser identificada
na cena, tais como: o barrete frígio, os pés descalços e o vestido
longo.
A circularidade de formas, gestos e ideias se faz evidente,
porém não se trata de uma simples apropriação de imagens,
mesmo que possamos identificar em algumas imagens
reproduzidas no Brasil elementos muito similares àqueles
presentes em imagens publicadas na imprensa estrangeira ou
mesmo em outros suportes. O fato é que existia uma constante
preocupação em agregar algum texto ou outro elemento simbólico
já conhecido pelo público local ao desenho.
As apropriações de símbolos e gestos, ou de gravuras
prontas, pela imprensa brasileira, estiveram relacionados a um
grande esforço dos organizadores dessas publicações de fazer
circular essas imagens que portavam alguma familiaridade com a
realidade do país. A alegoria da Liberdade, serviu, então, como
base para a construção de referências visuais de um movimento
social que se construía concomitantemente. Fora da cronologia
tradicional, se tornam ainda mais claras as escolhas editoriais do
repertório visual de caráter político que se lhes fazia disponível. A
realidade de impressão e de reprodução desse tipo de imagem
política no Brasil guarda um perfil muito mais modesto do que
aquele empreendido na França;5 a riqueza desses trabalhos está
5

Em relação a isso, o caso de L’Assiette au Beurre é emblemático. Há registro de um total de 276
desenhistas que participaram da publicação, e mesmo a cifra real oscila em torno de um número
pouco menos expressivo que este. No Brasil, não podemos falar em termos numéricos nesse
domínio. As imagens veiculadas na imprensa operária e sindical brasileira são muito menos
expressivas em termos numéricos. Além disso, os desenhistas produziram um trabalho em cima de
imagens já concebidas, o que não diminui, porém, em nada o seu valor criativo se considerarmos os
esforços feitos para transpor um conteúdo de valor também pedagógico dirigido a um público não
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centrada na adaptação e na integração dessa imagética que reside,
portanto, num contexto onde essa tradição é quase inexistente.
Conforme Tartakowsky:
As imagens, poesias, canções devem em regra geral a sua
plasticidade, a sua virtude emocional e a sua autonomia relativa
de dar sentido ao que ainda não possui, ao que não é sagrado,
que não saberia se fazer traduzível. Essa modalidade do político
se afirma mais especialmente nas fases de ruptura e de
redefinição, quando se trata de riso e de significado do novo, o
sentido ainda está por nascer em relação à iniciativa de regimes
ou de coletividades que reivindicam um futuro a construir
(TARTAKOWSKY, In: PIGENET e TARTAKOWSKY, 2012, p. 278).

Este parece ser justamente o caso brasileiro, em que o
movimento operário busca sua representatividade na sociedade.
Devemos ter em mente que as figuras alegóricas não eram um
recurso direto de transmissão de significações, uma vez que era
necessário alcançar o público entre o qual existia uma taxa grande
de analfabetismo. Uma simbologia forte e motivadora parecia ser
um instrumento útil para a dinâmica política, ao mesmo tempo em
que era eficaz na maneira pela qual apresentava as abstrações que
careciam não apenas de materialidade no imaginário popular,
como também na vida prática de uma classe pulverizada em um
país de dimensões continentais.
A ideia de unidade foi, ela mesma, uma abstração, se
considerarmos que os sindicatos, ainda na primeira década do
século XX, estavam muito divididos em categorias profissionais e
que a maioria de suas reivindicações ainda eram marcadas por
demandas imediatas, tais como: a insalubridade do ambiente de
trabalho ou a regulamentação dos dias de folga semanal. Do
mesmo modo, a liberdade fazia parte de uma luta constante para
habituado com isso, para o qual a experiência visual vinculada à imprensa é também uma atividade
muito recente. Para maiores informações acerca dos números e dos dados correspondentes à
L’Assiette au Beurre ver: DIXMIER, 1974, pp. 273-274.
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os operários brasileiros; uma liberdade que lentamente ganha o
seu espaço e o seu reconhecimento numa sociedade com um
passado de escravidão ainda bastante recente. Considerando o que
foi mencionado, é ainda mais complicado pensar na apresentação
ou na criação de figuras que trazem para o universo desses sujeitos
a complexidade de uma ideologia também adaptada a uma cultura
do trabalho em construção.
A circularidade de signos e símbolos através do trabalho
de lideranças e militantes forneceu a base sobre a qual as
experiências nacionais começaram a ganhar destaque no
repertório imagético vinculado ao desenho de imprensa. Ao
mesmo tempo, as iniciativas resultantes das trocas estabelecidas
entre os trabalhadores e as imagens criaram um novo espaço de
ação política, no qual a experiência política poderia ser vivida
dentro do campo das sensibilidades, mobilizando outras emoções e
determinando um território de partilha inédito na vida desses
sujeitos, manifesto no universo do visível, mas também do
imaginário, do criativo, do humor bravamente lançado sobre uma
realidade essencialmente árida.
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MEMÓRIAS COMPARTILHADAS:
FOTOGRAFIAS DE CASAMENTO NO SÉCULO XX
Carmem Adriane Ribeiro
Desde o surgimento da fotografia, vem registrando-se o
mundo contemporâneo na linguagem das imagens, de forma
múltipla, constituída por grandes e pequenos eventos, por
personalidades mundiais, por gente anônima, por lugares
distantes, exóticos, pela intimidade doméstica, pelas possibilidades
coletivas e pelas ideologias oficiais (MAUAD, 1996). Tudo isso
perpassando espaços e tempos diversos, expressando sentimentos
e formas de representações variadas, de acordo com os interesses
de quem as produz e de quem as lê, seja no espaço público, seja no
espaço privado.
A existência de vários acervos fotográficos no Brasil
instiga a discussão da importância desses para a construção do
conhecimento através das imagens fotográficas. Estas são fontes
privilegiadas por comportarem informações que, muitas vezes, não
são encontradas na documentação escrita. Assim, as fontes
imagéticas possibilitam avançar as pesquisas para além de meras
descrições, constituindo-se em expressões de realidades vividas.
Nesse sentido, a cultura fotográfica não está restrita a lugares
consagrados como museus e arquivos ou grandes coleções de
jornais e revistas.
Na virada do século XIX para o século XX, a fotografia no
Brasil já se apresentava de forma diversificada, ampliando seu
campo de atuação, integrando o cotidiano da sociedade, seja
através dos retratos sociais e familiares, das vistas, dos cartões
postais, seja através da utilização de fotografias em publicações e
anúncios comerciais. A popularização da fotografia através dos
diversos campos de atuação influenciou os costumes, os ritos e
criou novos hábitos sociais, o que a tornou obrigatória nas
convenções sociais e familiares, e educou o olhar e o desejo do
“dar-se-a-ver” nas imagens fotográficas.
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Assim, este texto busca refletir sobre os diversos
momentos que envolvem a negociação para a produção das
imagens fotográficas de casamento e o seu compartilhamento1. As
fotos foram produzidas no estúdio Foto Klos, fundado por uma
família de imigrantes/migrantes alemães em 1913 em Panambi
(região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul), permanecendo
no ramo fotográfico até os dias atuais.
A partir da análise de um conjunto de imagens que
retratam casamentos do século XX, busca-se entender como
ocorriam as negociações para pose, cenário, vestimentas e
acessórios, além de analisar o fotógrafo envolvido, os
equipamentos utilizados e o número de fotografias encomendadas.
Ainda, se estas constituiriam um álbum ou seriam apenas
fotografias avulsas para dar de lembrança aos presentes e ausentes
na cerimônia do enlace matrimonial.
De acordo com Pierre Bourdieu, as fotografias de
casamentos são as mais tradicionais e antigas no ritual das
cerimônias: “Assumem um importante papel na atualização
contínua do reconhecimento mútuo” (BOURDIEU, 2006, p. 33),
pois é através do envio das imagens fotográficas de casamentos
que familiares pedem para que os noivos sejam identificados e o
contato é retomado, pois geralmente conhecem apenas os pais.
Assim, os “exilados” se reaproximam através das imagens
fotográficas.
Para Pierre Bourdieu, a fotografia atua como um
sociograma, porque acompanha as cerimônias familiares e
coletivas, e tem a função de

1

Este texto foi apresentado em eventos e constitui parte de um capítulo da Tese: RIBEIRO, Carmem
A. Imagens negociadas: retratos de família pelas lentes do estúdio Foto Klos nas décadas de 1930 e
1940 em Panambi – RS. 2015. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-Graduação em
História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre (RS), 2016.
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eternizar e solenizar estes momentos intensos da vida social, em
que o grupo reafirma a sua unidade. No caso dos casamentos, por
exemplo, a imagem que fixa para sempre o grupo reunido, ou
melhor, a reunião de dois grupos, inscreve-se de
forma necessária num ritual cuja função é a de consagrar, ou
seja, sancionar e santificar a união entre dois grupos através da
união de dois indivíduos (BOURDIEU, 2006, p. 32).

Assim como as fotografias de casamento foram adotadas
pela comunidade de camponeses pesquisada por Pierre Bourdieu,
nesta pesquisa, em Neu-Württemberg, a fotografia fez parte da
comunidade local desde o início da colonização. Primeiro com
fotógrafos itinerantes, mais tarde através dos estúdios que se
instalaram na comunidade. Porém, o estúdio fotográfico Foto Klos
foi o estúdio contratado pela empresa colonizadora Hermann
Meyer e foi o único que permaneceu atuando por mais de um
século, assim como, por longos períodos do século XX, foi o único a
permanecer na comunidade local, atraindo clientes também da
região.
Esse estúdio perpassou várias mudanças tecnológicas e,
com a difusão e a popularidade da fotografia no século XX, sentiu a
demanda por esse tipo de imagem aumentar consideravelmente.
Mas, apesar da evolução das condições técnicas, a maioria das
fotografias era produzida no estúdio. O fotógrafo Otmar Klos, filho
de Frieda Doeth Klos, relatou, em entrevista, que as condições de
iluminação eram melhores, e o cenário, preparado. Também
comentou que, em alguns sábados, eram fotografados até dez
casamentos no mesmo dia, isso era algo possível por ser em
estúdio.
Ao analisar as fotografias de casamento produzidas pelo
estúdio Foto Klos nas décadas de 1930 e 1940, observa-se o uso de
artifícios para a composição da imagem, como a pose, o cenário, o
vestuário dos noivos. Esses artifícios permitem que os retratados
se identifiquem socialmente enquanto noivos que iniciam uma
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nova família, legitimando e tornando pública a relação da vida
privada familiar.
A fotografia de casamento era importante na comunidade
local, pois exercia o papel de “prova” da cerimônia matrimonial,
registro significativo da família que se formava, simbolizando o
compromisso familiar e social de estabilidade entre o contexto
privado e o público, em que a mulher é apresentada à sociedade
como senhora e o homem como provedor da família que se
iniciava. Essa afirmativa é justificada pela leitura dos livros de
registros do estúdio, nos quais estão listados por ordem
cronológica e numérica os negativos das fotografias produzidas.
Nesses registros, geralmente era mencionado o nome completo do
noivo e apenas o sobrenome da noiva precedido pela palavra
“noiva”. Após o casamento, a maioria delas alterava o sobrenome
(da família) pelo sobrenome do noivo, poucas vezes é relacionado o
nome completo da noiva. Além de “dar a ver” a nova família, o
registro visual do casamento também tinha por objetivo
demonstrar a fé através do sacramento do casamento, embora o
símbolo religioso do matrimônio – as alianças – não fosse
evidenciado na maioria das imagens. Isso também é constatado
por Gregory (2010) nas fotografias de casamento registradas pelo
Estúdio Kaefer em Marechal Cândido Rondon – PR, em que a
autora comenta que nas imagens analisadas por ela o
enquadramento não privilegia as alianças e, sim, o conjunto de
ornamentos, a vestimenta e o cenário. Apesar de as mãos dos
noivos estarem enquadradas, em nenhuma dessas há destaque
para as alianças.
Assim, mais do que um rito religioso, o casamento é
apresentado imageticamente como um rito social. Segundo Miriam
Moreira Leite:
[...] como um dos principais ritos de passagem, o casamento
encontra-se em quase todas as sociedades e simboliza uma
alteração irreversível da situação social do casal que, proveniente
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de duas famílias ou de dois ramos de família, une-se para formar
uma terceira (LEITE, 2001, p. 112).

Para a apresentação deste rito, as vestimentas dos noivos
e a ornamentação do cenário são fatores importantes. Observando
as fotografias de casamento, nota-se que as vestimentas das noivas
apresentam algumas especificidades que as diferenciam, como o
tipo de tecido usado nos vestidos. Há várias semelhanças nos
modelos: são longos, decotes discretos, mangas compridas e
também apresentam poucos bordados.
Nas décadas de 1930 e 1940, os efeitos da recessão do
início da década 1930 e o período entre guerras afetaram a
sociedade em geral, o que inclui a moda e a produção de roupas.
No contexto global, estilistas e “costureiros abandonam as técnicas
decorativas custosas, como o bordado, que requeria mão de obra
intensiva” (MENDES, 2003) e passam a substituí-las por tecidos
estampados com custos menores, isso ocorre especialmente nos
primeiros anos da década de 1930. Na década de 1940, com a
Segunda Guerra Mundial, o setor têxtil passou por significativas
mudanças e a maior parte da produção de tecidos era direcionada
à confecção de produtos relacionados à guerra. Assim, a moda
estimula o racionamento, o reaproveitamento e o estilo caseiro;
acessórios, bordados e demais aviamentos têm custos bastante
elevados (MENDES, 2003, p. 101-110).
Isso se reflete nos modelos de vestidos das noivas, poucos
detalhes, bordados e rendas, por um lado, devido ao contexto
internacional, por outro, pela distância dos grandes centros e dos
custos muito elevados para a maior parte da população que residia
na colônia.
Assim, observa-se no vestido da noiva da Figura 1 uma
modelagem simples, sem marcar muito a cintura. Apesar de longo,
o modelo não cobre totalmente os pés da noiva, ocultos pelas flores
dispostas no chão. Nesta foto observa-se o enlace de duas famílias
de descendência alemã, embora os casamentos neste período não
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estivessem limitados ao grupo étnico, como demonstram vários
registros fotográficos.
A quantidade de fotografias encomendadas pelos noivos foi
de duas dúzias em tamanho postal, em apenas uma pose – a
tradicional vertical, com o casal em pé – sem fotos com os demais
familiares ou padrinhos. Os quarenta mil réis correspondentes ao
pedido foram pagos em uma parcela. É provável que a quantidade
de fotos encomendadas tivesse por intuito o envio para amigos e
familiares. A limitação á pose única não os impediu de fazer e
distribuir o registro imagético, corroborando o significado da
prática para a legitimação do ato social.
FIGURA 1 - Fotografia de Casamento. Data: 22/01/1938. Fotógrafa: Frieda Doeth Klos.

Fonte: Museu e Arquivo Histórico Professor Hermann Wegermann (Foto
número 1.184, Caixa 1-B)
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A vestimenta masculina também merece atenção nas
fotografias de casamento, visto que o casamento e o ritual da
fotografia de casamento também eram momentos solenes para o
noivo. De acordo com Mendes (2008), os homens também se
esmeravam para se vestir de acordo com o corte esguio da década
de 1930. O cinema e a fase Hollywood (MENDES, 2003. p. 85-87)
também influenciaram a moda masculina:
Para ocasiões formais, os homens continuaram a usar ternos,
geralmente em cores escuras, com camisa e gravata [...]. O paletó
tinha ombros largos [...] e um bolso no peito [...]. As calças
tinham cintura alta e corte folgado, com pregas duplas e barra
italiana (MENDES, 2003. p. 89-90).

Apesar de Neu-Württemberg estar localizada no interior
do Estado, observa-se que os noivos estavam vestidos de acordo
com as tendências da moda da década de 1930, mesmo sem as
formas de comunicação disponíveis de hoje. As relações com os
centros urbanos e a Europa permaneceram, por cartas, através dos
viajantes e das diversas publicações (anuários, livros, revistas e
jornais) enviadas pela empresa colonizadora da Alemanha2 e
disponibilizadas na biblioteca popular desde os primeiros anos da
colônia, o que demonstra que não estava isolada e mantinha
relações com o “mundo de fora” da colônia. Em 1927 a biblioteca
foi transformada na Sociedade de Leitura Faulhaber, e contava
com um acervo consistente em quantidade e qualidade das
publicações.3
Com frequência os noivos se dirigiam ao estúdio alguns
dias após o casamento religioso para realizar o registro fotográfico,
principalmente aqueles que residiam na zona rural, porém não
2

Conforme Rosane Neumann, as caixas de livros e revistas eram despachadas junto com as
bagagens dos emigrantes (NEUMANN, 2009, p. 144).
3

A Sociedade de Leitura Faulhaber foi extinta em 1999, e todo seu acervo – em torno de oito mil
títulos – foi doado para o MAHP (Museu e Arquivo Histórico Professor Hermann Wegermann –
Panambi/RS).
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deixavam de fazer a “prova” do enlace matrimonial. Como observa
Feliciano (2007, p. 3.241), “a fotografia de casamento, como um
ato social, vem auxiliar na manutenção de valores antigos e na
criação de novos”.
O vestido da noiva da Figura 2 também não apresenta
muitos bordados, porém o longo véu tem detalhes bordados na
base e nas bordas, como no modelo anterior, e a utilização de
acessórios denota requinte e cuidado na produção da imagem.
Pesquisando modelos de vestidos de noiva, nota-se que esta era
uma tendência do período, modelos simples, mas elegantes, o que
demonstra que, apesar de ser um distrito pleiteando a
emancipação administrativa (ainda não era um município) e
distante 395 km da capital Porto Alegre, havia disposição em seguir
as tendências e modelos dos grandes centros.
Baseados nessas tendências, os vestidos eram comprados
prontos nos grandes centros, confeccionados por costureiras ou
produzidos pela própria noiva ou por sua mãe. Até a década de
1950, essa era uma prática frequente, visto que muitas mulheres
aprendiam cedo o ofício do corte e costura devido às dificuldades
financeiras e à crise causada pela guerra. Nesse período, havia
produção menor de artefatos considerados supérfluos ou de luxo, o
que provocava um grande aumento no valor desses produtos.
Assim, no contexto da colônia, era inviável comprar o vestido
pronto, e o aluguel ainda não era uma prática. Observando outras
fotos do acervo deste período, nota-se que a maioria das noivas
usava calçados escuros provavelmente porque podiam ser
utilizados com mais frequência.
Na Figura 2, o registro fotográfico também é do enlace de
duas famílias descendentes de imigrantes alemães. Registraram
mais de uma pose, e as expressões faciais e corporais
demonstraram conforto diante da câmera, o que denota frequência
ao estúdio e perfil econômico que possibilitava a representação
fotográfica.
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FIGURA 2 - Fotografia de Casamento. Data: 18/07/1936. Fotógrafa: Frieda Doeth
Klos

Fonte: Museu e Arquivo Histórico Professor Hermann Wegermann
(Foto número 1.223, Caixa 1-B)

O casal retratado na Figura 2 fez duas poses: uma do
casal e outra dos noivos com dois convidados, provavelmente
familiares. A encomenda registrada no caderno é constituída de
nove fotografias do casal e três fotografias dos noivos com os
convidados. O valor pago pelas fotografias foi de 17 mil reis.
De acordo com um dos fotógrafos (KLOS, 2011) do
estúdio que foi entrevistado, ter várias poses registradas de um
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mesmo casamento significava que a família tinha estrutura
econômica para investir em artefatos de luxo, como era a
fotografia. Mesmo com a popularização desse artefato, ela ainda
era considerada de custo elevado para a maior parte da população
de Panambi – ainda era a colônia Neu-Württemberg, 8º distrito de
Cruz Alta, pleiteando a emancipação – constituída de pequenos
agricultores e proprietários de pequenas indústrias, oficinas,
ferrarias e pequenos artesãos (NEUMANN, 2009).
Os acessórios utilizados pelas noivas eram constituídos de
grinalda, véu longo e buquê de flores. A noiva da Figura 1 está
usando um colar, porém, ao observar detalhadamente a foto, este
parece ser de flores, do mesmo material da grinalda. É possível que
ambos tenham sido confeccionados pela noiva ou familiares, o que,
neste período, era uma prática comum. A noiva da Figura 2 exibe
acessórios mais requintados, como a grinalda e o colar.
Aparentemente as noivas não exibem outras joias, mas elas podem
estar ocultas pelo penteado ou pelo ângulo em que as fotografias
foram produzidas. Os artefatos que envolvem a noiva, como o véu,
a grinalda e as flores, estão associados a uma simbologia que
reconstitui, através do ritual fotográfico, o próprio rito religioso,
visto que essas eram produzidas no estúdio e não na igreja. Assim,
as flores simbolizam, além do romantismo e da delicadeza da
mulher, a fertilidade.
A decoração do cenário para as fotografias constitui um
padrão, pois é recorrente em muitas fotografias do acervo,
constituído de mesinhas de apoio, pequenos arranjos florais,
guardanapos em renda ou crochê, tapete e painel de fundo. A
composição das fotografias demonstra o olhar da fotógrafa ao
dispor os artefatos da cena com equilíbrio em relação ao painel
utilizado, como pode ser observado na Figura 3, em que os noivos
estão posicionados entre uma coluna e uma mesa lateral utilizadas
como apoio para a decoração floral. A coluna e a mesa, em madeira
e cor escura, denota o tom de sobriedade masculina. Já o
guardanapo em croché de cor clara expressa a delicadeza feminina.
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Observa-se um jogo de contraste nas cores: de um lado, a noiva de
vestido claro; de outro, o homem de terno escuro, porém ladeado
pela mesinha com guardanapo claro, proporcionando equilíbrio na
imagem.
FIGURA 3 - Fotografia de Casamento. Data: c. 1930.

Fonte: Museu e Arquivo Histórico Professor Hermann Wegermann
(Foto número 1.258, Caixa 1-B)

Solange Ferraz de Lima e Vânia Carneiro de Carvalho
(2009) destacam que a ambientação cênica remonta à tradição
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retratística de séculos passados, em que a ornamentação clássica
remete às noções de “requinte” e “bom gosto”, cultivados pela
aristocracia europeia. Porém, “no retrato fotográfico, esses
ornamentos permanecem como significantes (elementos plásticos,
formas), cumprindo outras funções e sendo ressignificados por
novas práticas” (LIMA; CARVALHO, 2009).
Neste sentido, convém pensar a proximidade entre a
residência e o ateliê fotográfico – anexado um ao outro –, pois a
mobília que compõe o cenário provavelmente migrou da
residência. Assim como os ornamentos que assumem outras
funções e significados, impregnados de valores morais e sociais,
transferindo para o espaço público as características e símbolos da
vida privada.
A facilidade de comunicação (língua alemã) entre a
fotógrafa e os clientes do estúdio e a longa distância de outros
estúdios, em municípios vizinhos, são fatores que podem ter
contribuído na escolha dos clientes pelo estúdio Foto Klos.
Merecem destaque, ainda, a rede de relações da fotógrafa e sua
atuação em outras instituições sociais e religiosas, como por
exemplo a participação na OASE (Ordem Auxiliadora das Senhoras
Evangélicas), bem como os níveis de parentesco entre os
moradores da colônia e a tradição do estúdio.
Também se deve considerar que, até a década de 1950, a
comunidade era constituída de uma grande parcela de
protestantes, que precisavam ir até o centro da vila onde estava
localizada a igreja em que o pastor realizava várias cerimônias no
mesmo dia, fator facilitador para que os noivos fossem da igreja ao
estúdio para a solenidade do registro fotográfico. Esta informação
se confirma pelos registros das fotos, em que até dez casamentos
eram fotografados em uma mesma data.
Na maior parte das fotografias de casamento, observa-se
que não houve alterações na constituição do cenário: as mesas
laterais com as flores, o tapete e o enquadramento permaneceram
inalterados. As mesas dispostas nas laterais dos noivos e o tapete
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delimitam o espaço onde os noivos foram posicionados. Nota-se
também que as flores utilizadas na decoração do cenário
provavelmente eram do estúdio fotográfico, pois são os mesmos
arranjos em muitas fotografias.
Com frequência, os casamentos têm apenas uma pose
registrada, porém com várias cópias, geralmente em tamanho
postal, enquadramento vertical e de corpo inteiro, seguindo um
padrão de enquadramento utilizado pela maioria dos estúdios
fotográficos do período quando era registrada apenas uma pose. A
quantidade de cópias, de meia dúzia para uma mesma pose
fotográfica, se deve ao pedido mínimo para a produção da imagem.
Assim, é possível inferir que a condição econômica familiar pode
estar relacionada não apenas à quantidade de cópias
encomendadas, mas também ao número de poses registradas.
De forma geral, as imagens apresentam os noivos com
vestuário rico em detalhes, a utilização de acessórios e sapatos
“bem lustrados”, além de cabelos cuidadosamente penteados, o que
transmite a ideia de que houve uma preparação cuidadosa para a
produção do retrato. Nas fotografias de casamento, o véu utilizado
pelas noivas apresenta modelos muito semelhantes, ou era o
mesmo modelo emprestado entre as noivas ou pelo estúdio, uma
prática comum nos estúdios fotográficos do inicio do século XX.
No acervo do estúdio, as fotografias de casamento
seguem o padrão apresentado na Figura 3, modo retrato vertical e
de corpo inteiro. Mas também há imagens com outros
enquadramentos, as quais eram produzidas quando havia mais de
uma pose registrada. Por exemplo, quando um casal tem três
fotografias/poses, a primeira segue o padrão vertical, a segunda
fotografia tem enquadramento horizontal, contemplando os noivos
ou a família. Já a terceira opção de pose contemplava o
enquadramento horizontal, mencionado no livro de registros (em
língua alemã), de forma abreviada, como Dtz. Brustb. (Dutzend
brustbild) que significa, respectivamente, dúzia e cabeça e ombros
ou busto para a área fotográfica. Esse enquadramento priorizava o
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rosto, e foi utilizado com frequência para ampliações emolduradas
em quadros decorativos para a residência do casal. Essa era uma
opção distinta para os noivos e famílias que apresentavam
condições econômicas de suprir o consumo deste tipo de produto.
De acordo com Turazzi (1995),
a pose e o tempo de exposição numa fotografia não pode ser visto
como um mero dado técnico, configurando-se como um dado
sociológico e histórico, pois o tempo de exposição é também o
tempo social necessário para que o indivíduo represente o seu
papel num determinado cenário, onde a composição desse espaço
e a captação desse momento são atributos especiais do fotógrafo.

Nesse sentido, compreender os “tempos” e como os
indivíduos buscavam representar-se e ser vistos pela sociedade ao
frequentar o estúdio instiga a análise e reflexão em torno da pose,
da composição e do cenário utilizado para a produção das imagens.
As fotografias abordadas foram produzidas seguindo
regras internacionais da fotografia (pose, tamanho, cenário e cor) e
visavam à circulação social. Este fator pode ser acompanhado pelos
livros de registros do estúdio, nos quais são descritos o número de
poses, tamanho, custo e número de cópias de cada fotografia. A
presença do estúdio na comunidade local pode ter reforçado o
hábito de compartilhar as imagens e o momento solene e religioso
com os convidados e com quem não esteve presente na cerimônia
devido à distância; também representava a “prova” do enlace
quando, por falta de condições econômicas, o casal não fazia uma
festa.
Nos retratos de casamento, a situação econômica é
percebida pela vestimenta (algumas mais requintadas e
sofisticadas, outras, mais simples), pela quantidade de fotos com
poses diferentes ou pela quantidade de cópias emitidas para
oferecer
de
lembrança
aos
parentes,
amigos
e
testemunhas/padrinhos da cerimônia, distribuída para quem
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esteve presente, mas principalmente aos ausentes4 na cerimônia
do casamento. Ao comparar as fotografias de casamentos que
envolvem grupos étnicos diferentes e de casamentos entre as
pessoas do mesmo grupo étnico, como imigrantes e descendentes,
não foram observadas diferenças nas poses, o que demonstra o
padrão técnico das imagens.
As expressões faciais dos fotografados, geralmente são
sérias, com algumas exceções. A maioria apresenta posturas
rígidas e olhares fixos na câmera/fotógrafo. Nota-se, em poucas
imagens, os sorrisos, a espontaneidade e os olhares para outro
ponto que não seja o da câmera/fotógrafo. Percebe-se que a
imagem que buscavam fixar no retrato era de seriedade, respeito,
religiosidade (“sigo os rituais da igreja”) e de comprometimento
social ao construir uma família. Dessa forma, o “retrato de
casamento é o mais difundido, [...] e sua frequência parece
confirmar a função incorporada da fotografia ao ritual do
casamento, como um meio de solenizar a criação de uma nova
família” (LEITE, 2001, p. 74).
A presença de muitas flores – naturais ou artificiais – nas
fotografias de casamento pode significar fertilidade, alegria,
delicadeza e atributos femininos. Por outro lado, de acordo com
Vânia Carneiro de Carvalho (2008), as mobílias pesadas, em
madeira nobre e escura, tratadas de forma rústica, trazem o
sentido de estabilidade, força, “durabilidade, elegância e real
utilidade” (CARVALHO, 2008), além de tradição e respeito,
atributos masculinos.
Nessa perspectiva, o cenário das fotografias produzidas
no estúdio Foto Klos pode trazer significados relacionados ao papel
masculino na família – que inicia e se legitima socialmente –, como
as mesas altas em madeira de cor escura que, em várias fotos,
ladeiam os noivos, dando o tom de sobriedade, rigidez e
perenidade.
4

Por estarem na região das Colônias Velhas ou na Alemanha.

186 | HISTÓRIA CULTURAL: MEMÓRIAS E PERSPECTIVAS DE PESQUISA

Na produção da maioria das imagens, são utilizados os
mesmos cenários, tapetes e planos de fundo neutros,
possibilitando, assim, que os mesmos fossem usados para
fotografias de famílias, casamentos, crianças, retratos individuais
ou grupos. As disposições dos móveis envolvidos na cena variam
muito pouco e os retratados geralmente estão com uma das mãos
apoiadas em algum móvel ou em outra pessoa. Flores naturais ou
artificiais compõem os cenários das fotografias, especialmente, nas
de ritos religiosos (batizados, confirmação, primeira eucaristia,
crisma e casamentos).
Assim como os guardanapos de crochê ou bordados a
mão, as almofadas pintadas ou bordadas,5 que aparecem na
maioria das fotografias, podem carregar o significado do papel da
mulher na família, porque, de certa forma, esses ornamentos
refletiam o cotidiano das moças retratadas, visto que a maioria,
principalmente as de descendência alemã, aprendeu em casa com
sua mãe e avó a fazerem vários trabalhos manuais, entre os quais
bordado, crochê, tricô e corte e costura.
Vânia Carvalho (2008), complementando a ideia acima,
assinala que “a presença feminina está em cada objeto da casa, não
apenas na manutenção, mas, no arranjo dos objetos no espaço”
(CARVALHO, 2008, p. 105) doméstico. Nesse sentido, a
proximidade entre a residência da fotógrafa e o ateliê fotográfico,
anexados um ao outro, e o fato de a mobília e os artefatos
decorativos, que compõem o cenário fotográfico, provavelmente
terem migrado da sua residência para o estúdio demonstram que
assumiram outras funções e significados na ambientação cênica,

5

Por entender que muitos artefatos, que constituem as imagens fotográficas migraram da residência
– espaço privado – para o estúdio fotográfico – espaço público, percebe-se a necessidade de
aprofundar essas interpretações imagéticas através das reflexões tecidas por MUAZE, Mariana. As
memórias da viscondessa – família e poder no Brasil Império. Rio de Janeiro: Zahar, 2008; MALTA,
Marize. O olhar decorativo: ambientes domésticos em fins do século XIX no Rio de Janeiro. Rio de
Janeiro: Mauad X e Faperj, 2011. Nessas obras, as autoras estudam os artefatos e a decoração que
constituíam o interior das residências no século XIX.
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carregando as imagens de valor moral e social (CARVALHO, 2008,
p. 105).
As fotografias de casamentos externas eram nas
residências, em frente à Igreja ou salões de baile, geralmente
produzidas com toda a família, os testemunhos e os convidados,
como pode ser observado na Figura 4. Além do grande número de
convidados – descendentes de imigrantes alemães e lusobrasileiros –nas janelas do salão e na frente, registra-se a presença
de um músico e de bens de consumo e luxo.
FIGURA 4 – Fotografia de casamento. Data: década de 1930.

Fonte: Museu e Arquivo Histórico Professor Hermann Wegermann
(Foto número 11.077, Caixa 11)

A representação econômica e social ao exibir bens de
consumo e luxo, como o automóvel, ao lado esquerdo na fotografia,
define a proporção do “espetáculo”. Esse “espetáculo” corrobora
com a afirmação de Miriam Moreira Leite (2001) de que há a
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preocupação das famílias dos noivos de que o casamento seja um
“espetáculo para ser apreciado por todos os conhecidos, parentes
ou não, para reafirmar que se realizou um ‘bom casamento’”
(LEITE, 2001, p. 125) e de que este foi “aprovado” por todos. Não
há dados específicos de identificação dessa imagem. Pelas
vestimentas, atribui-se ao início da década de 1930, considerandose o modelo de vestido da noiva, mais curto, e o estilo da grinalda,
que caracterizam tendências do final da década de 1920. Também
não foi possível definir a origem étnica dos noivos, pela falta de
dados mais precisos. Mas observa-se na imagem fotográfica que
estão reunidos descendentes de imigrantes alemães e lusobrasileiros, todos vestidos de acordo com o momento festivo inclusive as crianças – exibindo, além das roupas, acessórios, como
os chapéus e boinas característicos do período.
Apesar das mudanças sociais, econômicas e históricas que
perpassam a sociedade, o ritual de fotografar o casamento
continua sendo realizado de diferentes formas e utilizando diversas
e inovadoras tecnologias, sendo ainda para muitos fotógrafos
“fonte de inspiração, de beleza e encantamento” (LEITE, 2001, p.
127), tornando público um ato privado.
Nas fotografias de casamento é observada uma
recorrência de poses e formatos, porém poucas fotos diferem desse
“padrão”. São exceções os retratos de casamento em meio corpo no
formato horizontal, que demonstram a proximidade do casal com
expressões faciais mais suaves, sem a rigidez apresentada nas
demais fotografias. No final da década de 1940 há registros de
fotografias em que o casal parece estar confortável diante da
câmera e demonstram uma aproximação maior nas imagens.
Considerando que na década de 1940 ocorre a popularização da
fotografia, é provável que os retratados estejam mais
familiarizados com a tecnologia fotográfica.
O caderno de registros, que até o final da década de 1930
detalhava as informações, nessa nova década, com frequência, traz
dados incompletos. Até o final da década de 1940, assumiu formato
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de uma agenda, com as datas e os nomes dos noivos. Relembrando
que desde os primeiros registros do estúdio geralmente apenas o
nome do noivo ou do patriarca da família é listado completo, e o
das noivas apenas o termo braut (noiva) e o sobrenome da família
dela. Acredita-se que isso ocorra pelo próprio processo de
colonização em que se fazia referência às famílias pelo sobrenome,
sendo muito comum quando alguém era apresentado a outra
pessoa ser apresentado primeiro pelo sobrenome da família.
As fotografias raramente apresentaram retoques nas
cópias de contato, as intervenções técnicas de reto
que foram
realizadas nos negativos planos em acetato ou nas chapas planas
de vidro antes do processo de revelação dos positivos. A
intervenção da fotógrafa tinha por objetivo melhorar, suavizar a
nitidez na imagem. Com o retoque feito com lápis grafite no lado
emulsionado do negativo, era possível delinear melhor os
contornos do rosto, olhos e pequenos detalhes. Nesse sentido,
Susan Sontag (2004) afirma que a foto é uma interpretação do
mundo, assim como as pinturas e desenhos, pois o fotógrafo
(amador ou profissional) impõe seus padrões e temas, explorando
a luz, a textura, a geometria, o recorte (SONTAG, 2004, p. 17).
Assim, além da câmera capturar um espaço e tempo de realidade,
também captura uma interpretação.
Na análise, observou-se que as fotografias de casamento
se revelaram convencionais e padronizadas, seguindo o papel
social idealizado. Mesmo as imagens produzidas em ambientes
externos buscam seguir o estereótipo, poucas exceções, ficando
estas restritas às fotografias das famílias que frequentavam o
estúdio regularmente.
Para a maioria das famílias que se dirigiam ao estúdio
fotográfico, faziam-no em momentos específicos e significativos,
como o registro do enlace matrimonial, a próxima visita seria com
os filhos, para fotografias das crianças sozinhas ou com a família,
significando do sucesso familiar.
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NOS PONTEIROS DA NAÇÃO: TEMPORALIDADES
MODERNAS NO DESENHO DE FLÁVIO DE
CARVALHO (DÉCADA DE 1920)
Marcelo Téo
A reflexão sobre o nacional é uma constante na arte
brasileira dos anos de 1920. Entretanto, as proposições,
diagnósticos e embates são plurais, todos entranhados numa
realidade que ora se expande ao contexto internacional, ora se
contrai, reduzindo-se ao cenário local e às suas singularidades.
Cria-se, nesse movimento orgânico de expansão e contração, uma
tensão que caracteriza a arte e o intelectual moderno brasileiro,
divididos entre as profecias da modernidade europeia e a busca de
autonomia criativa, entendida como um dos veículos centrais na
consolidação de uma imagem positiva e sólida da nação, capaz de
projetar o país no cenário internacional.
A obra e a trajetória do pintor e arquiteto Flávio de
Carvalho (1899-1973) parecem encarnar esta tensão de forma
bastante original. Não mais a partir da união consciente entre a
pesquisa estética e o projeto político, mas na constituição de sua
“personalidade artística”, articulando experiência individual ao
cenário artístico brasileiro, aos espaços e energias que propiciavam
e geravam movimento no interior do campo. Sua relativa
independência política, seu espírito conhecidamente contestador,
seu relativo isolamento criativo, agregam sentido à produção do
modernismo paulista, cumprindo a função de dissonância. Nesse
sentido, Flávio de Carvalho me parece o artista ideal para discutir
os limites de uma interpretação pautada apenas pelos diálogos
formais, bem como de uma análise que reduza o processo criativo
às amarras impostas por uma noção de contexto estática. Sua
trajetória coloca ambas em jogo, salientando a necessidade de uma
análise multidirecional e dinâmica.
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Desenho, corpo e mobilidade
Flávio de Carvalho vinha de uma família aristocrática,
tanto do lado paterno quanto materno.1 Cresce em São Paulo, para
onde seu pai trouxera a família no ano de 1900, a fim de investir
na produção de café. Aos oitos anos é matriculado no Mackenzie
College, onde aprende inglês, francês e violino, instrumento que,
na velhice, afirmou ter aprendido em função da admiração que
tinha pela “postura elegante dos violinistas”. Aos 12, parte para
Europa com os pais. Seu pai o matricula no Lycée Janson de Sailly,
refinado estabelecimento de ensino de orientação católica que
deveria prepará-lo para o ingresso na mais famosa escola de
engenharia da Europa, a L’École Nationale des Ponts et Chaussées,
em Paris. Com a eclosão da I Guerra em 1914, o já adolescente
Flávio de Carvalho ruma para Londres, onde, pelo menos
inicialmente, a situação parecia estar menos complicada do que no
lado continental do Canal da Mancha. Em meados de 1917 decide
cursar Engenharia no Armstrong College da Durham University,
em New Castle. Paralelamente, frequentou o curso de belas artes
da King Edward Seventh School of Fine Arts. É nesse período que o
desenho se instaura como instrumento de expressão para o futuro
artista. É também o momento em que Flávio desenvolve um estilo
pessoal excêntrico, vestindo-se de forma ousada, com atitudes por
vezes chocantes, traços que marcarão sua “performance” artística
no Brasil.
Seu intenso envolvimento com atividades esportivas
também deve ser ressaltado, tendo em vista o papel fundamental
que o corpo assumirá em sua criação. Em seus anos na Europa,
Flávio desenvolveu um grande número de atividades físicas (tiro,
remo, esgrima, tênis, equitação, natação, entre outras). Possuidor
1

Conforme J. Toledo, “o grande clã dos Carvalho ramificava-se ali, com os Rezende, de Minas, numa
vertiginosa ascendência que se perdia na história, de Tiradentes a Martim Afonso de Souza, dos
soberanos portugueses aos antigos reis visigodos” (TOLEDO, 1994, 2-3).
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de um físico atlético, era adepto do cuidado meticuloso do corpo,
hábito que adquiriu em casa.2 Para além dos estímulos familiares,
Flávio viveu um período de intensas transformações no que diz
respeito ao lugar do corpo e dos sentidos, sobretudo na Europa,
onde se encontrava entre os anos de 1910 e 1920. A experiência dos
campos de batalha durante a I Guerra Mundial, as novas
constatações no âmbito das ciências sociais, sobretudo da
sociologia e da antropologia, as novas expectativas estatais de
engajamento político dos cidadãos e mesmo algumas das
tendências mais contundentes da arte moderna: todos os
acontecimentos apontavam para a soberania do corpo, dos
instintos, da vida dos sentidos. Esse estado de excitação e
automatização das energias sensoriais se traduzia na febre
esportiva dos anos de 1910 e 1920 (SEVCENKO, 1992, p. 52). A
ênfase nas potencialidades físicas era incitada através de
campanhas publicitárias, de revistas e periódicos voltados
exclusivamente para o tema da saúde corporal, além da
multiplicação de espaços para a prática esportiva, de competições,
celebridades do mundo do esporte e a inserção de atividades físicas
nos currículos de instituições de ensino. Expandia-se uma aura
sedutora em torno do corpo. E os impulsos sensoriais passavam a
“falar mais alto do que a cultura herdada”3 (SEVCENKO, 1992, XV).
O envolvimento visceral com a nova realidade em suas
dimensões mais fascinantes – a dos lazeres, da moda, do culto ao
corpo, do desfrute das novas tecnologias e da velocidade – indica
um ponto de convergência, que nunca deve ser tomado como
absoluto, entre o homem Flávio de Carvalho e seu tempo. Tal
sugestão pode causar certo desconforto, já que usualmente o
artista é visto antes como criador, transformador e crítico da
realidade, raramente como fruto dela, condição atrelada ao
2

É sabido que seu pai possuía verdadeira obsessão com a saúde e a aparência corporal, submetendo
a todos que o rodeavam (família, empregados etc.) a uma rotina extenuante de duas horas de
exercícios diários.
3

Maria Odila Leite, parafraseando Walter Benjamin no prefácio de SEVCENKO, 1992, XV.
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“homem comum”. Todavia, uma olhada atenta na biografia,
sempre articulada a uma noção dinâmica de contexto, que se
desloca sem pudor do interior do lar aos cenários políticos mais
gerais, fornece, no mais das vezes, dados que informam sobre a
produção e a postura do criador. O interesse pelo desenho
articulado à febre do corpo e à mobilidade de Flávio de Carvalho,
indo e vindo entre as fronteiras europeias durante os anos de 1910,
dão a ver – ainda que sem explicar – alguns pontos de partida para
se compreender sua atuação artística após o retorno ao Brasil. Sua
condição financeira privilegiada e as pressões familiares também
foram fatores que funcionaram ora como estímulo ora como limite
à construção de sua personalidade criadora. Todavia, na mesma
medida em que o homem é explicado pelo tempo, deve servir,
especialmente através de sua obra, para acoplar significados e
expandir a compreensão histórica do momento do qual tomou
parte. É esta a dimensão que mais interessa aqui.
A dança como dimensão visual da música: corporalidade e
expressão
Flávio volta aos trópicos em algum momento entre 1922 e
1923, pouco tempo após a realização da Semana de Arte Moderna.
Sua aproximação com os modernistas paulistas é demorada, tendo
sido, até 1927, pontual e secundária. Apesar de ter frequentado os
salões de Olívia Penteado, tal qual fazia a parte mais expressiva da
intelectualidade paulista ligada ao Modernismo, a presença de
Flávio era pouco expressiva nos primeiros anos após seu retorno
ao Brasil. Depois de rápidas passagens por firmas de engenharia –
empregos arranjados e impostos pelo pai –, Flávio ingressa,
através de sua rede de contatos, no mundo da imprensa, passando
4

4

Mais informações: DAHER, 1982; SANGIRARDI, 1985; e MORAES, 1986, apontam o ano de 1923
como data do retorno de Flávio ao Brasil. TOLEDO, 1994, assegura que o retorno de Flávio se deu em
agosto de 1922. LEITE, 1994, corrobora a data deste último.
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a colaborar como ilustrador e repórter em periódicos da capital.
Assim o futuro artista entrava em contato com a realidade de boa
parte da intelectualidade local, que tinha na produção jornalística o
meio principal de ação, inserção e, no caso dos menos abastados,
sustento. Frequentou espetáculos e eventos, escreveu artigos de
jornal e manifestou intenso interesse pela dança e pela dimensão
rítmico-visual do corpo como elemento expressivo. Seu primeiro
encargo foi a cobertura de um balé de Loie Fuller, que se
apresentava em São Paulo com muito sucesso no ano de 1924, após
uma longa temporada de vastas plateias nos Estados Unidos e na
Europa.5
O envolvimento de Flávio de Carvalho com o universo da
dança foi marcado por esta impactante apresentação. Sua
preocupação, ao retratar a bailarina [figura 1], não era com os
tecidos, as cores, mas com a estilização dos movimentos,
entendendo o corpo como vetor, como base para um desenho cru
que dá vazão a uma expressão híbrida, geometrizada e orgânica,
sintética e expressiva, diferente da preocupação com a leveza e
liberdade no traço, tão comum a artistas de fins do século XIX,
momento em que o exercício do desenho era primordialmente
entendido como maneira de ver a forma, materializando
construções do olhar e dando vazão à complexidade da sensação
que engloba o ato de ver (VALÉRY, 2012, p. 139). É a busca de uma
expressão mista, que ultrapassa a mimese e confere ao desenho um
caráter autônomo e expressivo. A disciplina da mão seria a forma
de dar vazão ao estado sensível do espírito diante da música
materializada pela dança (VALÉRY, 2012, p. 140). Diferente da
5

Apesar da idade avançada – ultrapassara os sessenta anos –, a dançarina ainda impressionava pela
exótica virtuosidade. Sua original performance juntava corporalidade, plasticidade, cor e movimento,
valendo-se de luzes, tecidos e movimentos harmônicos em busca de um impacto visual bem próximo
daquele almejado pela pintura pós-impressionista. Talvez por isso tenha chamado a atenção de
artistas como Toulouse-Lautrec já em fins do século XIX, momento em que a dança e a figura da
bailarina exerciam grande fascínio entre os pintores. Para visualizar uma das performances de Loie
Fuller, datada de 1896, ver <http://www.youtube.com/watch?v=fIrnFrDXjlk>. Acesso em: 3 abr.
2017.
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pintura musical de Seurat, marcada pelos acordes de cor formados
no olho, pintores como Henri Toulouse-Lautrec e Edgar Degas
concedem ao desenho um papel central no diálogo com a música,
entendida não como modelo teórico para a pintura, mas como
estímulo sensorial que age sobre o corpo e gera, através da dança,
a mais pura e primitiva expressão humana. O desenho apresentase, aí, como uma “obsedante tentação do espírito” (VALÉRY, 2003,
p. 125), através da qual se busca possuir o que se quer ver.
FIGURA 1 - Impressões do bailado de Loie Fuller

Fonte: Flávio de Carvalho (1924). Diário da Noite (31/7/1924).

A fascinação diante dos efeitos da música sobre o corpo é
compartilhada por Flávio de Carvalho, arrebatado, tal qual fora
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Lautrec três décadas antes, pela performance de Loie Fuller.6
Contudo, uma série de detalhes separa os dois desenhos. A
começar pela sua funcionalidade: Flávio o produziu como parte de
uma reportagem jornalística, a ser impressa às centenas, em preto
e branco. Seu interesse pela dança, ao mesmo tempo que se
confunde com o do francês na busca por traduzir o movimento
expressivo da bailarina, negando a gramática gestual da pintura
acadêmica, se distancia de forma radical. Primeiro, pelo seu
entendimento distinto do corpo, que, para Toulouse-Lautrec,
parecia ser mero motivo expressivo, abafado pela ênfase nos
volumes, nos tecidos, nos espaços criados para servirem à cor. Em
Flávio de Carvalho, por outro lado, predomina um ideal de síntese
que integra sua compreensão do desenho, funcionando como
indicador estético numa busca pautada pela geometrização das
formas, pela precisão angulosa dos movimentos, pela regularidade
dos contrastes, pela eliminação de detalhes irrelevantes nos
figurinos e movimentos, marcados por um ideal cubista de
estilização antinatural.
Sua atuação articulava a crítica textual e a crônica visual.
Através de ambas, Flávio encarna uma nova percepção com relação
à dança e ao corpo, defendendo ideais típicos da belle époque,
conectados ao mundo da máquina e da cidade moderna por um
lado, e de culto ao primitivo, anti-intelectual, por outro. Conceitos
como ritmo e constância apareciam repetidamente em seus textos
de crítica de espetáculos de dança. Os desenhos, esboços e
caricaturas publicados nesse período demonstram essa dualidade,
misturando formas sintéticas de tendência geometrizante a um
traço claramente influenciado pelo discurso e pela arte
primitivistas, negando a técnica acadêmico-naturalista que marcou
seus primeiros desenhos, realizados na Europa alguns anos antes.

6

Disponível em: <http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1970.534/>. Acesso em: 3 abr.
2017.
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O movimento associado ao corpo foi um problema
amplamente discutido e desdobrado pelas vanguardas europeias,
assumindo, nas primeiras décadas do século XX, um sentido
metafórico anti-intelectualista, de combate às convenções e
tradições herdadas. À gramática de movimentos do balé clássico
opunham-se novas tendências da dança moderna, negando o corpo
“desmaterializado” da arte acadêmica, em busca de expressar
experiências intransponíveis através da palavra (DAHER, 1984, p.
11). Paul Valéry (1871-1945), em produção contemporânea à de
Flávio de Carvalho, identificou tal separação, deixando claro seu
profundo interesse pelo corpo:
Num mundo sonoro, retumbante e ritmado, a intensa festa do
corpo diante da nossa alma oferece alegria e luz; [...]. Nada
resiste à batida alternada dos fortes e dos fracos. Bate! [...] Um
corpo com a sua simples energia, num ato, é forte o suficiente
para alterar mais profundamente a natureza das coisas, do que o
intelecto com seus sonhos e especulações jamais alcançará
(VALÉRY, 1978, p. 199-201).

No trecho acima, originalmente publicado em A alma e a
dança, de 1923, o poeta francês lê a cidade através do universo
rítmico-musical. Diante da realidade pulsante, o corpo funciona
como meio mais eficaz do que o intelecto na transformação do
mundo. Em Degas Dança Desenho, ao referir-se aos modos rústicos
do pintor, Valéry salienta o valor dos novos postos assumidos pelo
corpo e pelos sentidos na educação moderna:
A instrução que se dispensava por volta de 1850 nos colégios
devia ser tão absurda, embora mais forte, quanto a que se dá
hoje. [...] Nem a limpeza, nem as menores noções de higiene,
nem a arte de se portar, nem mesmo a pronúncia de nossa língua
apareciam nos programas desse ensino inacreditável, de cujas
concepções o corpo, os sentidos, o céu, as artes e a vida social
eram cuidadosamente excluídos (VALÉRY, 2012, p. 39).
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Movido por questionamentos semelhantes, mas em busca
de respostas distintas, moldadas pelo cruzamento dinâmico entre
seu campo de atuação, seus interesses e aptidões pessoais, Flávio
de Carvalho expõe suas impressões através de artigos e esboços
sobre espetáculos de dança, alguns de bailarinas de fama
internacional, como Miss Hughes, Josephine Baker e Loie Fuller.
Essa febre da dança marcou também uma guinada no carnaval
paulista, que passara a contar com a presença das elites em meio
aos festejos de operários, ambulantes, camponeses, indicando uma
convergência de símbolos entre setores distintos da população. A
dança emergia como símbolo paradoxal, capaz de englobar – sem
pacificar – dimensões díspares da modernidade que invadia as
principais cidades do país. Espetáculos de dança moderna
indicavam a atualidade e o caráter cosmopolita da metrópole
nascente, para o deleite da intelectualidade local. A moda dos chás
dançantes, dos clubes recreativos, dos bailes crescia
exponencialmente, mantendo viva, ao longo do ano, a febre
carnavalesca. E a imagem do corpo dançante parecia refletir a vida
da própria cidade, que se definia através da ideia de ritmo, a qual
acusava tanto a permanência dos velhos ritos e costumes
populares quanto o pulsar mecânico que raiava com a crescente
industrialização. As impressões de Flávio de Carvalho publicadas
na imprensa paulista, mais do que reproduzir pontos pacíficos do
debate, investiram na fixação de uma visão sobre o corpo
impregnada pelo discurso futurista da maquinização do cotidiano e
do triunfo do homem sobre a natureza. O homem sensorial e a
cidade-máquina tornavam-se partes inseparáveis de uma
modernidade ideal.
Tempos do corpo: a dança e o ritmo como ícones do moderno
Marcada não apenas pelo discurso moderno que se erigiu
em São Paulo nos anos 20, mas pela própria experiência da cidade,
a produção do jovem Flávio de Carvalho apresenta pontos de
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profundo interesse para melhor entendermos os desdobramentos
das questões acima apresentadas. Indício disso é o colossal projeto
para o Palácio do Governo de São Paulo, que teve papel
providencial na criação de uma nova posição conquistada pelo seu
autor no cenário artístico-intelectual local. Inaugura, pelo seu
caráter abertamente modernista, a vanguarda arquitetônica
brasileira, ausente na Semana de 22,7 embora não tenha saído do
papel, como a grande maioria dos projetos realizados por Flávio.8
Foi, todavia, o mais discutido, provocando extensas querelas,
algumas delas reproduzidas nos jornais de então, estendendo-se
desde fins de 1927 até os primeiros meses do ano seguinte.
As dimensões bélicas do projeto [figura 2] – aparência de
fortaleza, exterior adequado à técnica de camuflagem, campos de
descida de helicópteros, espaços destinados à presença de armas de
alto calibre (metralhadoras, canhões, catapultas) – causaram
grande estranhamento, tendo sido um dos pontos mais discutidos
e questionados da proposta. Embora a eleição de Washington Luiz
tenha sido recebida com grande esperança após um período de
agitações políticas, sobretudo no meio paulistano, um clima tenso
ainda pairava sobre o país. A memória recente dos levantes e do
estado de sítio que caracterizara o governo de Artur Bernardes
(1922-1926), bem como a progressiva instabilidade nas relações
internas entre oligarquias e dissidências democráticas durante a
República Velha sugeriam, no entender de Flávio, a necessidade de
medidas preventivas à situação de crise ou possíveis ataques ao
governo. O golpe de 1930 mostrou que suas previsões não eram
7

Flávio de Carvalho divide o posto de fundador da arquitetura moderna no Brasil com o russo
Gregori Warchavchik, autor de um manifesto em prol da arquitetura modernista publicado
inicialmente em italiano no jornal Il Piccolo (15/6/1925), sob o título de "Futurismo?", o qual foi
traduzido posteriormente e republicado no Correio da Manhã (1º/11/1925) como "Acerca da
Architectura Moderna". Warchavchik também foi responsável pela primeira construção modernista,
sua própria casa, situada à Rua Santa Cruz (Vila Mariana, São Paulo), erigida entre 1927 e 1928.
8

Conforme apontou Rui M. Leite, sua participação em sucessivos concursos oficiais no Brasil e no
exterior deve ser interpretada como “propaganda do projeto moderno (...). Se os projetos seriam
previsivelmente recusados, os concursos oficiais eram um espaço privilegiado de discussão” (LEITE,
1994, p. 8-9).
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assim tão descabidas, embora as soluções propostas o fossem em
certa medida.
FIGURA 2 - Fachada do projeto Eficácia para o Palácio do governo de São Paulo

Fonte: Flávio de Carvalho. (1927) Centro de Documentação Alexandre Eulálio
(CEDAE) – IEL – UNICAMP.

Mário de Andrade chegou a publicar três textos no Diário
Nacional, discutindo o projeto de Flávio.9 Defendeu a postura
inovadora do arquiteto, então identificado pelo pseudônimo
Eficácia. Ressaltou sua busca por efeitos psicológicos tanto através
do senso de monumentalidade, quanto da “graça de morro
extremamente forte e primitiva”, sugerida pelos jardins suspensos
em meio ao aglomerado de formas que constituem o projeto do
edifício. A busca obsessiva por simetria, bem como os exageros que
davam ao projeto um caráter excessivamente teórico, foram
duramente criticados por Mário, que percebeu um prejuízo tanto
do aspecto funcional dos espaços quanto do lirismo criativo. Crente
no valor fundamental da planta, portadora do “ritmo primário”, da
“essência da sensação”, bem ao estilo da escola de Le Corbusier, o
arquiteto defende uma arte-ciência pautada pela busca de fórmulas
9

Para acompanhar as discussões sobre o projeto arquitetônico entre Flávio de Carvalho e Mário de
Andrade ver, deste último, “Arquitetura moderna I”, “Arquitetura moderna II” e “Arquitetura
moderna III”, publicados no Diário Nacional nos dias 2, 3 e 4/1928. Do primeiro, ver “O palácio do
governo – a propósito do anteprojeto ‘Eficácia’”. Diário Nacional, fev./1928; e “O novo palácio do
governo e o anteprojeto modernista”. Diário da Noite, fev./1928.
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de efeito não apenas estético, mas em conexão com os problemas
sócio-políticos envolvidos na sua feitura – neste caso, um projeto
destinado a lançar uma imagem do poder político-econômico de
São Paulo. Essa convergência entre estética e ciência perpassa
tanto o projeto quanto os artigos publicados pelo arquiteto na
imprensa.10
Não restrito às questões arquitetônicas, o racionalismo do
engenheiro aplica-se também aos murais previstos para o interior
do edifício, os quais constituem o foco da análise do projeto aqui
empreendida. Os painéis, tal como o projeto, jamais chegaram a
ser realizados. Restaram apenas os esboços e algumas descrições
oferecidas pelo próprio arquiteto. Figurariam nos salões de festa e
de banquete do Palácio. Em ambos é possível perceber o
cruzamento entre a formação do engenheiro e do artista, bem
como entre os problemas inerentes às duas dimensões de sua
atuação. Se a arquitetura bélica do projeto ambicionava, como
percebeu Mário de Andrade, dar conta da grandeza do Estado, os
painéis expunham os caminhos e as tendências que simbolizavam
a vitória paulista na visão do autor, tanto pelos temas quanto pela
linguagem selecionados. As temáticas eleitas por Flávio de
Carvalho foram o trabalho e a dança, ambas tratadas a partir do
problema do movimento.11
O tema do trabalho cumpre, no cenário paulistano, um
papel importante ao propor uma imagem da cidade moderna
desejada pela elite, indo ao encontro da realidade fabril, das
máquinas, da velocidade, dos arranha-céus. A ideologia do trabalho
servia, neste contexto, como forma de viabilizar o enriquecimento
e a transformação ágil da cidade, bem como auxiliar na construção
de um estereótipo regional da nacionalidade oposto ao da capital
10

Ver “O Palácio do Governo – a propósito do anteprojeto Eficácia”. In: Diário Nacional (fevereiro de
1928), apud TOLEDO, 1994, p. 51.
11

Conforme atesta o próprio artista: “No hall de festas, e no de banquete, há painéis decorativos
representando formas em movimento”. CARVALHO, Flávio. Ainda o atordoante projeto Efficácia.
Diário da Noite, São Paulo, 6/2/1928.
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federal – boemia, malandragem, culto ao ócio. Contudo, o
tratamento dado por Flávio merece maior atenção, tendo em vista
que extrapola tais condicionantes ideológicas.
Intitulado Painel da vida rural [figura 3], propunha uma
imagem da vida no interior, no amanhecer (por volta das cinco
horas da manhã). Os gestos insinuam um esforço penoso, árduo,
nos quais as magras figuras se aplicam em dar sequência ao
trabalho excessivo. A mistura entre o homem e a paisagem é
evidente, dificultando em certa medida a compreensão da
dimensão figurativa. A interpenetração entre as figuras humanas e
a natureza se dá, contudo, numa ótica bastante distinta daquela
proposta cerca de três décadas antes por Almeida Júnior, para
quem a cor terrosa insinuava a fusão, numa linguagem realista,
entre o caboclo e seu meio. O olhar do pintor de Itu é de
identificação. As formas angulosas que perpassam o desenho de
Flávio de Carvalho e que proporcionam a “integração” entre
homem e natureza, diferentemente do olhar harmônico do autor
de O violeiro (1899), instauram a dissonância do olhar urbano
sobre o campo, do olhar marcado pela realidade das máquinas,
pelas noções de ritmo plástico advindas do futurismo, nas versões
professadas por pintores como Giacomo Balla e Umberto Boccioni
e, principalmente, pelo cubismo de Léger. Não busca, portanto, a
mimese do gesto, mas sua síntese estética, como estilização do
trabalho em meio à dura realidade do campo.
É, portanto, o homem da cidade quem vê a vida rural sob
o estigma do atraso e da miséria, mas também da vida ascética sob
a disciplina do trabalho, condição básica de sobrevivência. Essa
dicotomia está sugerida nas figuras antagônicas do corvo e da
pomba branca: o primeiro remetendo à miséria e às dificuldades
da vida no campo, a segunda, à dignidade pacífica do trabalho
rural. Ainda que o arquiteto enfatize seu olhar urbano, não
abandona o problema da identidade ligada à natureza tropical. A
bananeira substitui a fábrica, e as vestes camponesas os uniformes
fabris. O ímpeto urbanista e moderno dos paulistas não abdica,
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como nos mostram também as obras de Tarsila desse período, a
tendência em associar humanidade e natureza tropical, professada
já pelos viajantes estrangeiros ao longo do século XIX. Entretanto,
Flávio se distancia da visão romântica, bem como do cubismo
colorido e bem humorado de Tarsila do Amaral, valendo-se de uma
linguagem mais agressiva e dramática. Ciente do choque que
poderia causar aos espectadores, o artista se explica: “o leitor há de
estranhar as figuras curiosas que o autor pintou. Mas é preciso
dizer que essas figuras aparecem através de linhas geométricas,
mostrando sua eficiência”.12 Este conceito – eficiência/eficácia –
está nitidamente associado à construção rítmica do desenho, bem
ao estilo do futurismo, submetendo o tratamento formal a
princípios provenientes da realidade moderna.
FIGURA 3 - Painel da vida rural

Fonte: Flávio de Carvalho. (1927). Esboço de painel para o salão de
banquete do Palácio do Governo de São Paulo.
12

CARVALHO, Flávio. “Ainda o atordoante projeto Efficácia”. Diário da Noite, São Paulo, 6/2/1928. É
importante lembrar que era prática comum àquela época a exposição dos projetos que concorriam a
editais públicos, os quais eram debatidos na imprensa e nos cafés por alguns segmentos da
população. Diferente das exposições modernistas, visitadas por um público restrito, a exposição
destes projetos dizia respeito diretamente à imagem da cidade, sob a qual residia substrato
significativo das identidades regionais – e, no caso das grandes capitais, como São Paulo e Rio de
Janeiro, pretensamente nacionais.
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A curiosa opção por uma cena rural, em tudo
contrastante com a estética cubo-futurista, traz, contudo, uma
segunda linha interpretativa, pautada por um elevado grau de
ironia, tão típico deste artista. O problema da eficiência exposto
através de variações rítmico-geométricas é submetido à lógica do
trabalho manual, da exploração ineficaz dos corpos à beira da
falência. A imagem de uma São Paulo moderna é exposta pelo
artista não como solução, mas como problema a ser discutido –
ainda mais se levarmos em conta sua simpatia pelo Partido
Democrático, que então fazia oposição aos governos federal e
estadual. O painel contempla as dissonâncias do progresso em sua
versão tupiniquim, o que nos faz relativizar o alcance do discurso
tecnicista do arquiteto, tendo em vista a pluralidade e a
ambivalência das significações que parecem escapar ao seu
controle.
No esboço do Painel sobre a dança [figura 4], há, como no
primeiro, um complexo enlace entre tema e forma. A distância
entre os temas, entretanto, gera uma dissonância estilística
considerável. A linguagem futurista do primeiro painel estava em
acordo com o tema do trabalho, da fábrica, embora Flávio a tenha
submetido a um tema rural, investindo no caráter ambíguo da
proclamada eficácia do Estado moderno. No Painel sobre a dança, o
pintor se vale de uma linguagem mais próxima do primitivismo,
em diálogo com algumas das figuras centrais do Modernismo
europeu, colocando em pauta mais um ponto crítico das discussões
sobre a modernidade e a nacionalidade: o lugar do corpo na
formação das identidades nacionais/regionais e, de um modo mais
geral, na representação do homem e da cidade modernos.
Em descrição da obra, Flávio salienta que as figuras
seriam douradas, com cabelos de prata, insinuando, talvez, o alto
valor que atribuía ao corpo e à dança, possíveis tesouros nacionais.
Se no painel anterior, a forma estava submetida à ação, neste se
associa diretamente ao produtor da ação, o corpo. Não há
referências à paisagem rural ou à natureza tropical. São somente
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corpos femininos isolados, explorando a gestualidade em sua
dimensão expressiva. Os movimentos perdem o sentido dinâmico
para alcançar a síntese estética, cuja violência e magnitude
justificam a deformação dos membros e o caráter antinatural das
poses. Os adereços e gestos musicais, comuns a obras realizadas no
mesmo período sobre o tema da dança, estão ausentes, o que acaba
por conferir à gestualidade grande autonomia, simulando sua
potência expressiva.
FIGURA 4 - Painel sobre a Dança

Fonte: Flávio de Carvalho. (1927). Esboço de painel
para o salão de festas do Palácio do Governo de São Paulo.

A autonomia atribuída ao gesto faz transcender a
concepção do corpo como sujeito da enunciação (gestualidade
comunicativa), transformando-o no próprio agente do enunciado
(práxis gestual) (MENESES, 2007, p. 3). Os corpos do Painel sobre
a dança são o próprio enunciado que circula. Não é a gestualidade
como contrato, que visa comunicar, mas como presença, dando um
sentido quase ritualístico à obra. Por outro lado, conserva-se um
certo ímpeto em anular o espaço – e não consagrá-lo, função
primeira do ritual – tal qual na concepção da dança ocidental, em
que o corpo luta contra as leis físicas que o apreendem, buscando a
flexibilidade das formas, o seu alargamento, a sua centralidade
absoluta diante do meio dissolvido. No lugar de uma representação
voltada a identificar espaço e cultura através do gesto musical,
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Flávio de Carvalho busca a uniformidade temporal,
universalizando movimentos corporais através de um ritmo
plástico rígido e incessante.
O traço primitivo remete às suas próprias caricaturas
publicadas ao longo dos anos 20 em jornais brasileiros, nas quais a
ideia das variações sobre um tema já estava presente. No painel,
contudo, Flávio explora tal conceito de forma mais acabada. Luiz
Carlos Daher sugere uma aproximação com a obra de Matisse La
danse (1910), apontando a diferença entre a “versão purificada da
dança do fauve e o olhar dissonante do expressionista” (DAHER,
1984, p. 14-16). Embora não ofereça dados que justifiquem sua
afirmação, pode-se dizer que há aí um caminho de análise. La
danse, junto com La musique, oferece uma visão idílica da
existência, avessa ao racionalismo ocidental.13 Seguindo um
caminho que vinha trilhando desde aproximadamente 1904, em
contato com a poesia de Baudelaire, com a obra e as ideias de Paul
Signac sobre uma futura época de ouro (HUGHES, 1991), e
principalmente, com a descoberta, por volta de 1906, da arte
africana (RUBIN, 1991, p. 215), Matisse evoca uma espécie de
síntese das artes, na qual convergem música e poesia através da
pintura. Conforme apontou Argan, Matisse opõe à análise racional
cubista uma “intuição sintética do todo”, “da máxima
complexidade expressa com a máxima simplicidade” (ARGAN,
1992, p. 259).
O esboço do Painel sobre a Dança de Flávio de Carvalho,
por outro lado, sugere um estado de êxtase histérico, com gestos
rígidos, em nada naturais ou harmônicos, como os que compõem a
obra de Matisse. A dança é entendida como sintoma de
modernidade, remetendo à tensão entre a razão e o instinto – e
13

Ambas óleos sobre tela, 260 x 389 cm, localizadas no Museu Hermitage, em São Petersburgo.
Disponíveis para visualização respectivamente em:
https://en.wikipedia.org/wiki/Dance_(Matisse)#/media/File:La_danse_(I)_by_Matisse.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Music_(Matisse)#/media/File:Matisse_-_Music.jpg). Acesso
3.4.2017.
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não à negação da primeira. A arte, numa conexão efetiva com a
corporalidade, concede a esta última a autonomia absoluta,
elevando-a ao status de símbolo moderno. A estilização dos corpos
enfatiza sua dimensão erótica, exaltando as curvas sensuais de
mulheres esbeltas, alusão ao excitamento dos sentidos diante da
vida na cidade.14 Esta, outra dissonância com relação à obra de
Matisse, marcada por um clima compenetrado de ritual que remete
às origens da música e do homem. Na obra do pintor francês, há
uma síntese entre representação e decoração, cruzando um ímpeto
formalista – que dá autonomia ao traço, à cor e aos volumes – com
a busca pela representação artística das verdades supremas do
homem e do Universo. Para Flávio, interessa essencialmente
oferecer uma síntese estética da dança como meio de expressão
autônomo e como sintoma dos tempos modernos. O arquiteto se
vale do corpo feminino como território de conquistas urbanas,
representando a um só tempo a modernidade paulista e a
originalidade do homem brasileiro, ambas tratadas a partir da
ênfase na gramática gestual, sendo o corpo elemento motriz da
transformação do mundo, através do qual significamos o tempo
por meio de ações ritmicamente “adestradas”.
Muito embora Flávio de Carvalho, naquele momento, se
identificasse com a análise racional dos objetos, típica do cubismo,
movimento ao qual Matisse parece se opor, a estruturação do
Painel sobre a dança se aproxima mais daquela dos painéis do
fauve, sobretudo em La danse, do que do tratamento mais
esquemático dado por Picasso em obras de temática semelhante,

14

A carga erótica do painel fez aumentar ainda mais as polêmicas em torno do projeto. Em crítica
anônima, um indignado defensor da honra e da família paulista exigia que a exposição do projeto
Efficácia fosse restrita a horários noturnos – após as oito da noite, “hora em que os menores não
poderão entrar” – em função das silhuetas femininas expostas no Painel sobre a Dança. Seguem as
palavras do anônimo reacionário: “E é com meu pudor ofendido, em defesa da família paulista,
temendo as futuras críticas à nossa civilização na história, que assim estou procedendo. Deus o
poderá castigar com muito maior facilidade que o Sr. Presidente do Estado”. In: “O Palácio do
Governo”. Diário Nacional. São Paulo, fev. 1928, apud TOLEDO, 1994, p. 57.
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como em La danse aux voiles (1907).15 Nesta obra, Picasso se vale
de uma arquitetura fechada, tensa, opondo-se visivelmente aos
ritmos soltos e à espacialidade aberta das obras de Matisse, nas
quais predomina uma visão lírica do mundo.16 Tal como na
conhecida Les demoiselles d’Avignon (1907), o espaço é um
elemento concreto, finito, articulado e formado junto às figuras,
todos conectados pela teia rítmica construída num jogo que
engloba a linha e a cor e que tende à contração. No caso de Matisse,
os elementos (céu, terra e homem) são estruturados de forma a
expandir os limites espaciais. As formas tendem à união,
alongando-se, deformando-se pelo ritmo, que cumpre um papel
transformador e, sobretudo, desbravador. Não há formas finitas,
mas contínuas. Essa continuidade é rítmica, trazendo figura e
fundo para um mesmo plano, no qual sua ideia cósmica do belo se
realiza. Em La danse, o movimento é expansivo, rumo ao infinito.
Se a postura de Flávio diante do fazer artístico se
aproximava mais da de Picasso, para quem a obra é problema – e
não efusão lírica, como no caso de Matisse (ARGAN, 1992, p. 423) –
, a construção do espaço no Painel sobre a dança se aproxima da
arquitetura matisseana, mantendo, a partir de núcleos rítmicos
circulares, uma continuidade que tende ao infinito. Os grupos são
compostos por três figuras femininas, abruptamente
interrompidos à direita e a ponto de desaparecer à esquerda, como
que representando o movimento de fotogramas na projeção
cinematográfica. Essa ideia é reforçada pela relativa continuidade
das poses, sugerindo a existência de um único grupo que se
reproduz, simulando movimento.17 A sucessão de gestos dá a ideia
15

Óleo sobre tela, 152 x 101 cm, Museu Hermitage, São Petersburgo. Disponível para visualização em:
https://www.wikiart.org/en/pablo-picasso/dance-of-the-veils-1907. Acesso em 3.4.2017.
16

Além dos painéis aqui discutidos, vale citar a obra-prima de Matisse, La joie de vivre (1906), à qual,
segundo Argan, Picasso parece reagir em Les demoiselles d’Avignon (1907). Ver ARGAN, 1992, p.
423.
17

A estética cinematográfica provocou profundo impacto em Flávio, levando-o, anos mais tarde, a
aventurar-se em tentativas frustradas de dirigir um filme sobre lendas indígenas na Amazônia.
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de um leitmotiv, que se repete e se transforma ao longo do trajeto,
sem fim... sem começo. O ritmo, ainda que abdique do caráter
cósmico oferecido por Matisse, ajuda a desconstruir os limites
espaciais da obra, tornando-a aberta, ilimitada, aproximando-se,
neste quesito, de La danse. Esse caráter expansivo do painel é
alcançado através da circularidade que conecta os corpos, como
num zootroscópio ou numa tira de filme em loop, simulando
movimento através de sucessivas variações sobre um corpo. O
efeito final, todavia, é imensamente distinto. Flávio procura
conectar a dança à nova realidade pulsante da cidade, ao passo que
Matisse oferece justamente uma saída outra que não a da vida
racionalizada do homem moderno. Segundo Flávio, “a bailarina
precisa funcionar como um boneco nas danças puramente
simbólicas onde a vida reaparece em uma forma condensada e
cada tempo sugere toda uma sátira da vida do homem, e
representa um mundo à parte [...]. A bailarina se pareceria com
um motor funcionando devagar” (CARVALHO, 1931)
Se, para o pintor francês, a ideia de movimento é
expansiva, em Flávio, o movimento é contráctil, tornando os
corpos tensos e rígidos, articulados a uma expressividade plástica
artificialmente elaborada. Todavia, em ambos os casos o corpo
funciona não como veículo de sugestibilidade, mas como práxis
gestual – é o próprio enunciado. Em trechos dispersos de sua
produção crítica, Flávio chega a discutir as implicações do
envolvimento rítmico e espacial dos corpos que dançam, como no
excerto abaixo, publicado no Diário de São Paulo no ano de 1929,
no qual comenta o bailado de Miss Hughs:
Os seus movimentos ainda estão um tanto desorganizados, o que
não impressiona bem. Falta-lhe ainda muito contraste no
conjunto de seus movimentos. Para haver contraste é preciso
haver variedade sem excesso de um ritmo de movimento. [...]
Bailado para causar o efeito que deve causar precisa de contraste
de luz e estilização dos movimentos. Precisa realçar a ideia da
forma mostrando superfícies planas ou curvas, não diminuídas
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por detalhes inúteis. O conjunto de cores deve ter mais mudanças
violentas de tons, porém, demoradas (apud DAHER, 1984, p. 14).

A proximidade com o mural de Matisse é muito grande. A
limpeza das formas, as zonas de cor definidas, em sintonia com as
mudanças de superfície, a cumplicidade entre o gesto e o equilíbrio
plástico, a fusão entre o símbolo e a realidade corpórea através da
estilização dos movimentos: são alguns dos traços que definiram o
olhar de Matisse sobre a música e a dança na primeira década do
século XX, e que, ao que tudo indica, foram apropriados e
reelaborados por Flávio de Carvalho duas décadas mais tarde na
elaboração do Painel sobre a dança. Entretanto, as diferenças
apontadas com relação à obra do pintor francês dão mostras do
caráter híbrido e original da obra de Flávio, envolvendo numa
única solução correntes modernistas distantes – e mesmo opostas
do ponto de vista formal – como é o caso do cubismo de Picasso e
do fauvismo de Matisse por volta de 1910. Sem seguir um plano de
coerência estilística, se serve, já nos primeiros trabalhos, de
linguagens plurais, sem necessariamente permanecer fiel às
questões e perspectivas gerais atreladas a elas. A linguagem cubofuturista do primeiro painel, antes de louvar os novos ritmos da
modernidade, explora justamente sua ambiguidade, seus limites.
As relações entre o tema do trabalho e a eficácia maquínica são
postas em jogo no contraste entre a linguagem urbana – próxima
do cubismo – e a opção pelo campo como cenário, representado
não como território exótico, mas como palco de uma vida difícil,
miserável e digna. No segundo painel, o traço primitivo e a
espacialidade aberta criam uma atmosfera mítica que se conecta
paradoxalmente à ideia de modernidade, oferecendo, agora sim,
um olhar positivado. O corpo funciona como depositário dos fluxos
urbanos, e também como metáfora da cidade, assumindo seus
ritmos, seu pulso. A sugestão de movimento simula apenas sua
força motriz, sem nada de misticismo, concedendo-lhe a chave da
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emancipação individual e social através de uma doutrina do tempo
que se instaura pela via corporal.
Em ambos os casos, o corpo é monumento, atraindo para
si as principais tensões e conquistas da modernidade: a
desigualdade implícita no par urbano/rural ou centro/periferia; o
engajamento na promoção do progresso por meio da busca de
controle e potencialização da ação; a permeabilidade entre o
nacional e o estrangeiro. O embate, tão vivo na cultura e na política
brasileira de então, entre a ação e a impotência, entre a violência
do “ser moderno” e a indolência do homem do interior, é colocado
aqui dentro de uma lógica única e avassaladora: a do ritmo,
metáfora ambígua para o tempo como agente organizador da
realidade, da qual não deveriam escapar nem a cidade nem o
campo, nem o homem nem a mulher, nem o trabalho nem o lazer.
A tensão física e sensual caracteriza uma ação direta, que
independe das circunstâncias em que ocorre e que estabelece uma
ligação tensa com o ambiente em que se realiza (GUMBRECHT,
1999, p. 291-299). Quem quer que a desempenhe, o faz de forma a
sancioná-la como norma, estimulando sua repetição, sua
continuidade.
O segredo para alcançar a “unidade nacional”, sonho do
modernismo tupiniquim entendido como condição para a
originalidade moderna, parecia estar, para Flávio de Carvalho,
numa espécie de doutrina temporal, na qual o espaço, mas
sobretudo os corpos, deveriam estar sujeitos. O tempo contínuo
dos fauves e o tempo esquadrinhado do cubismo se unem numa
espécie de cronômetro universal a replicar contínuos amanheceres,
sempre marcados pela lembrança insistente de um mesmo e único
sonho: o de uma nação coesa e eficaz. Entretanto, sendo um leitor
dedicado de psicanálise, Flávio jamais encarou tais espasmos do
inconsciente de forma unívoca, deixando espaço em suas obras
para a pluralidade e a ambiguidade.
Estas obras provocaram vastas discussões entre os anos
de 1927 e 1928, envolvendo a crítica especializada e a população.
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Condensam, assim, problemas definidores da cultura brasileira
daquele momento, indicando a evidência da articulação entre
corpo e temporalidade na compreensão do moderno. Apresentamse – as obras – como verdadeiras intervenções históricas,
empreendidas de forma incerta, escapando aos limites do projeto,
tornando-se um empreendimento dinâmico, exposto às mudanças
e intempéries da vida e da realidade, quase como um delírio
febril.18
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PRÁTICAS COTIDIANAS E CULTURA MATERIAL

MUSEU INTANGÍVEL: A CULTURA MATERIAL
COMO SENTIMENTO
Martha Helena Loeblein Becker Morales
Introdução
A memória coletiva, afirma Le Goff (2003), é um
instrumento de poder. A fim de fazer uso de tal ferramenta,
disciplinas se desenvolveram e espaços de atuação proliferaram,
como é o caso de museus das mais diferentes denominações. O
enfoque deste artigo recai sobre o fenômeno tangível da memória e
seu registro documental museológico, a fim de explorar as relações
estabelecidas entre sujeitos e seus objetos e a apropriação destes
saberes e sentimentos pela instituição de guarda permanente.
Kopytoff (2004) argumenta que objetos são entidades
culturalmente construídas, da mesma forma que seus significados
e classificações são reelaborados com frequência, permitindo
pensar suas trajetórias como histórias plenas de incertezas e
valores transitórios. Todas essas informações nem sempre chegam
ao museu, ou muitas vezes podem ser omitidas com o objetivo de
atribuir certa lógica à vida cultural do artefato. Contudo, há
narrativas que se mantêm preservadas pela ação de documentação
museológica pautada pela necessidade de justificativa da inserção
de determinadas peças em uma coleção de caráter público. Isto é,
no ato de intermédio do caminho de um objeto entre a casa de seu
dono, agora doador, para o museu, agora coletor, o responsável
pelo preenchimento dos dados extrínsecos do acervo adquirido
reconstrói percursos de apropriação, de circulação e de anseios que
atuam como provas da importância e da contribuição daquele
vestígio material do passado a um patrimônio mais amplo e
coletivo.
Esse registro da vida cultural de objetos tem bons
exemplos no acervo tridimensional do setor de História do Museu
Paranaense (doravante MP). Fundado em 1876 na cidade de
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Curitiba, capital do Paraná, a instituição completou recentemente
140 anos de existência e vem promovendo uma sistematização
profunda de seu acervo conforme parâmetros recentes de
catalogação museológica. Em meio a este esforço de reorganização
de coleções que somam um total estimado de 400 mil itens, a
informatização de fichas de registro manuscritas e datilografadas
trouxe à luz detalhes singulares acerca das relações formadas e
firmadas entre sujeitos e seus objetos. Da mesma forma, auxiliam
na compreensão do museu como o lugar privilegiado para a
guarda de memórias as quais não se deseja perder.
Este artigo parte de uma reflexão teórica acerca da
memória e dos museus, estes como lugares de poder cujas
expectativas do público se defrontam com o posicionamento dos
gestores. Como se trata de um recorte, tendo nas narrativas do
patrimônio tangível o foco central, examino questões sobre cultura
material e sua intangibilidade, ou seja, sua relação com aspectos
identitários, biográficos e simbólicos. Finalmente, encerro com a
análise pontual de três itens do acervo do MP, cujas fichas de
registro apresentam notáveis narrativas de pertencimento e de
afeto.
1. Museu: lugar de memória, de história, de poder
O passado, este recorte temporal incerto definido pelo
presente, tem uma série de efeitos sobre nós. É pedagógico,
quando usado como exemplo. É nostálgico, quando contraposto
com a dura realidade do presente. É obscuro, quando seus vestígios
são escassos. É plural, quando nos dedicamos a pensar em suas
infinitas possibilidades. Sobretudo, é outro. É diferente. Quem
argumenta a favor desse raciocínio é Lowenthal em sua obra The
Past is a Foreign Country (1985), afirmando que o reconhecimento
da diferença do passado é o que nos leva a preservá-lo e, por sua
vez, a preservação é o que torna esta diferença ainda mais
aparente. O eixo do passado está, enfim, no presente, pois é nesse
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tempo atual e efêmero que decisões são tomadas acerca do que é o
passado, de quais elementos o definem e sobre como devemos
proceder em relação aos mesmos. Portanto, ocupar-se com as
coisas de ontem é um jogo intrincado de poder sobre o(s) outro(s).
Há diversas maneiras de lidar com o passado, assim como
há os sujeitos legitimados para a função. É o caso do historiador,
do arqueólogo, do museólogo – profissionais possuidores de
conhecimento técnico adequado e do reconhecimento social que faz
deles figuras autorizadas a manejar vidas materiais e imateriais
que indiciam tempos pretéritos. No entanto, o entremeio dos
vestígios utilizados no trabalho desses profissionais circunscreve
aquilo que pode ser dito e feito acerca do passado estudado.
Destaco essa questão para esclarecer que o medo do hiperrelativismo em tempos pós-modernos pode ser facilmente
aplacado pela percepção dos limites nas pesquisas que enquadram
determinada documentação sob um viés teórico-metodológico bem
definido. Ou seja, ainda que o passado seja pedagógico, nostálgico,
obscuro ou plural, e o exercício sobre ele seja um jogo de poder,
não se trata de um domínio em que “vale tudo”, uma vez que as
muitas possibilidades do passado são circunstanciadas pelos
vestígios que nos restam.
Sendo assim, o alcance dos discursos acerca do passado
está pautado pela relação entre conteúdo e abordagem,
consubstanciado pela materialidade disponível daquilo que
consideramos o patrimônio tangível, a ser discutido no próximo
tópico, e pela intangibilidade, por exemplo, da memória.
Argumentei, anteriormente, que a memória é instrumento de
poder, em especial como embasamento de identidades. Catroga
(2015) ressalta o papel normativo crucial da memória ao inserir os
indivíduos em cadeias de filiação identitária que os distinguem em
relação aos outros. O autor argumenta que tais cadeias dão forma a
grupos que se situam e se relacionam tendo um passado como
base, como organização do seu percurso. Para tanto, tendo em
vista as necessidades de concretizar identidades e alteridades,
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memórias são mantidas, preservadas como vestígios do passado, o
que implica necessariamente em seleção. Nesse sentido, Chagas
(2009, p. 136) assevera que “o caráter seletivo da memória implica
o reconhecimento de sua vulnerabilidade à ação política de eleger,
reeleger, subtrair, adicionar, excluir e incluir fragmentos no campo
do memorável”. Tais operações demarcam o jogo de poder ao qual
venho me referindo ao longo do texto: há vestígios do passado, há
memórias que compõem e cercam estes vestígios, há o intento da
preservação e há os sujeitos responsáveis pela seleção.
Para os fins deste capítulo, o museu representa um
universo privilegiado de análise deste jogo, principalmente dado
seu status de lugar de memória. A expressão foi consagrada por
Nora (1993) ao tratar de lugares materiais dotados de aura
simbólica, funcionais por alicerçarem significados e sentimentos.
Conforme o historiador francês, os lugares de memória que
proliferaram ao longo do século XX são construções resultantes do
sentimento de que é preciso arquivar, celebrar, rememorar para
não esquecer. Logo, tornou-se um recurso usual para a
classificação de museus e, embora muitos autores constatem que a
maioria das definições vem acompanhada das funções pretendidas
da instituição, a associação museu/memória predomina entre as
várias outras. Isto se deve aos sentimentos despertados pela
disposição de elementos do passado, evocando lembranças,
comemorando eventos ou recontando trajetórias individuais e
coletivas. Igualmente, é muito forte a ideia de museu guardião, um
“lugar depositário de tudo aquilo que parece não mais caber na
vida das pessoas” (POSSAMAI, 2001, p. 16), um depósito do que foi
selecionado para transpor o passado e chegar ao futuro. Para além
das condições de suporte da memória, Tamanini (1998) o
posiciona como banco de dados, instituição científica, palco de
ações educativas e cenário-exposição, todas funções não
excludentes ou contraditórias, mas nem sempre exploradas com a
mesma intensidade dentro de uma instituição.
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Consequentemente, o museu tem sido percebido durante
muito tempo como um recurso estratégico, território das
identidades por excelência (MENESES, 1993). Entretanto, fica o
questionamento:
deveria
o
museu
manter-se
na
contemporaneidade tão somente como um espaço que acumula e
conserva vestígios, sendo que, de acordo com Bruno (2009, p. 21),
“seus principais problemas e, em muitos casos, retrocessos,
correspondem exatamente ao acúmulo – muitas vezes desmedido –
de artefatos, coleções e acervos”? Diversos autores compartilham
estudos de caso nos quais ficam evidenciados os problemas da
sacralização do passado e seus vestígios, além do risco da
naturalização de ideias acerca do patrimônio. É importante, assim,
tomar posições e expor controvérsias, enriquecendo o diálogo e a
prática do museu (LAMAS, 2010).
Todavia, para que os profissionais de museus possam
agir conscientemente, para que tornem seu papel no jogo de poder
das memórias e identidades mais transparente e, finalmente, para
atender às exigências de uma contemporaneidade comprometida
com a reflexão crítica daquilo que a compõe, é preciso primeiro se
apropriar das muitas vidas contidas nos acervos e articulá-las aos
novos significados construídos pela instituição. É dessa forma que
a documentação museológica se torna fundamental para a reflexão
aqui proposta, pois o objetivo central é compreender a
intangibilidade da cultura material assumida como sentimento,
uma vez que são as narrativas de afeto que pontuam a inserção dos
objetos cotidianos no domínio privilegiado do patrimônio.
2. Cultura material como sentimento: a prosa dos resíduos e a
poesia da recordação
Cultura material é tanto matéria quanto metáfora,
destacam Cochran e Beaudry (2008), afinal possui a capacidade de
reforçar ideologias, de formar estruturas familiares e, inclusive, de
atuar sobre o corpo. Contudo, a cultura material não fala, nunca
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nos alerta se nossas interpretações são errôneas. Ainda assim, o
objeto age sempre a partir de um lugar e pode vir a se tornar
metonímia cultural, “porque está ligado à experiência dos sujeitos
com e no mundo, posto que ele representa uma porção
significativa da paisagem vivida” (SILVEIRA & LIMA FILHO, 2005,
p. 40). É nesse sentido que a materialidade pode ser compreendida
em sua intangibilidade, pois a concretude física dos artefatos
sempre é complementada, seja no uso cotidiano ou na análise do
pesquisador, por suas relações abstratas e, principalmente,
dinâmicas com os sujeitos.
Tais relações são fundamentais para a percepção da
cultura material musealizada, tornada semióforo. Conforme
Pomian (1984), semióforos são aqueles objetos protegidos,
conservados ou reproduzidos, cuja utilidade consumível foi
suplantada pela representação de significados invisíveis – ação
definida pelo interesse manifesto de determinados grupos sociais.
Porém, independente de uma peça se encontrar sob a redoma de
vidro de um museu ao invés de guardada em uma prateleira na
residência de seu comprador original, sua historicidade remonta a
todas as etapas de sua trajetória, como um viajante no tempo e no
espaço.
Essa maleabilidade dos objetos e das muitas maneiras as
quais podemos percebê-los se deve, segundo Hoskins (2006, p. 75),
à sua instrumentalidade, ou seja, à sua agência – “as formas como
estimulam respostas emocionais e são investidos de algum grau da
intencionalidade de seus criadores”1. Desse modo, a cultura
material deriva de um contexto, mas também constitui outros,
novos contextos. Para dar conta de tamanha inextricabilidade, a
autora advoga a favor do empréstimo da noção de biografia
utilizada na teoria literária para explorar novas perspectivas no
estudo da cultura material, sugestão bastante útil no caso dos
1

No original, “the ways in which they stimulate an emotional response and are invested with some
of the intentionality of their creators”.
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acervos museológicos. Trata-se da trajetória cultural dos objetos
mencionada na introdução em referência à obra de Kopytoff, uma
vez que o registro documental dos objetos incorporados a
instituições museais permite traçar estes caminhos. De fato, é
difícil garantir a compreensão absoluta das metáforas apresentadas
pela cultura material, uma vez que ela não fala por si, mas por
nosso intermédio. No entanto, dispor de narrativas acerca dos
objetos e das suas relações com diferentes sujeitos em situações
diversas auxilia a construir um sentido de passado por meio de
associações entre usos e contextos, além de favorecer o registro de
memórias antes frágeis e impalpáveis.
Apropriar-se das narrativas documentadas acerca de um
acervo é ponto de partida para alcançar histórias de vida que se
desdobram no presente ao mesmo tempo em que se estendem
para o passado e para o futuro – não se trata somente de explorar
propriedades essenciais à materialidade, mas de investigar as
relações entre pessoas e coisas (HOLTORF, 2004). Musealizados,
objetos são signos de memória para seus doadores, assim como
podem vir a se tornar parte da memória coletiva narrada pela
instituição que o insere numa conjuntura material mais ampla e
compartilhada entre doadores, técnicos e visitantes. É assim que a
prosa dos resíduos se torna poesia da recordação, tomando de
empréstimo as belas palavras escolhidas por Assmann (2011) para
tratar do efeito transformador do olhar histórico sobre os vestígios
do passado.
A construção coletiva da poesia da recordação, no caso
dos museus, tem início na doação pelo sujeito proprietário ou
herdeiro de determinado item da cultura material, da sua cultura
material. Este personagem já chega ao museu com um
posicionamento predefinido acerca da importância daquilo que
está doando, com uma narrativa a ser passada adiante. Por sua
vez, a documentação desta informação complementar ao objeto,
operada pela instituição que o acolhe, finaliza a linearidade daquela
trajetória – por exemplo: fabricação, consumo, uso, transmissão,

226 | HISTÓRIA CULTURAL: MEMÓRIAS E PERSPECTIVAS DE PESQUISA

inutilização, doação. O que às vezes não está claro no registro
escrito desta trajetória, mesmo que o doador esteja consciente
disso, é a etapa que define o desejo de perpetuação2. Ora, entre
perder a utilidade consumível e tornar-se semióforo, como
argumenta Pomian, deve haver uma vontade de continuidade, deve
haver um esclarecimento da possibilidade de eternização nas mãos
de sujeitos ou instituições legítimos para a função. Ir ao museu no
intento de doar um vestígio material da sua vida é um movimento
impulsionado por sentimentos, quaisquer que sejam. Pode surgir
do medo do esquecimento, do apetite pela nostalgia compartilhada
ou do exercício do desapego emocional do passado, mas o intuito
da permanência de memórias, de personagens e de histórias
pessoais está sempre presente.
Finalmente, a poesia se completa na exposição, quando o
visitante adentra o circuito de sentidos atribuídos a conjuntos
materiais, dispostos de maneira a desencadear determinadas
interpretações do passado, embora sempre sujeitas ao universo
cultural prévio do público. Assim,
O objeto ativa nossas faculdades e o produto desta atividade
cultural é a dimensão virtual do objeto, que o dota de realidade
no presente. A mensagem ou significado que o objeto oferece é
sempre incompleta e cada espectador preenche os vazios à sua
maneira, excluindo outras possibilidades: conforme ele observa,
toma suas próprias decisões acerca de como a história deve ser
contada (PEARCE, 2003, p. 26)3.

2

Além disso, de acordo com Possamai (2001, p. 91), “no percurso que vai da guarda em casa para a
guarda no museu, o indivíduo atribui ainda um ‘outro valor’ ao objeto. Ou seja, além do valor que ele
próprio dava em casa ao objeto, ele desconfia que no museu o objeto tenha ainda um outro valor, um
valor diferente daquele que ele próprio atribui”.
3

No original, “the object activates our own faculties, and the product of this creative activity is the
virtual dimension of the object, which endows it with present reality. The message or meaning
which the object offers is always incomplete and each viewer fills in the gaps in his own way,
thereby excluding other possibilities: as he looks he makes his own decisions about how the story is
to be told”.
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Entretanto, considerando as trajetórias singulares que
alguns doadores associam aos objetos que submetem à guarda do
museu, como seriam as mensagens recebidas pelo público visitante
caso a narrativa expositiva contemplasse essas delimitações à
biografia cultural das peças? Com certeza, atrelar a um artefato
uma história particular de uso e contexto dificulta que o mesmo
seja compreendido em uma perspectiva coletiva de representação
do passado. Mas muitas vezes omitir a particularidade em nome do
abrangente também obscurece a possibilidade de experimentar
empatias novas. Retomo mais uma vez a ideia da cultura material
como metáfora: são muitos os significados, é indiscutível. Para
explorá-los é necessário compreender o que faz de cada acervo um
conjunto único de amostras do passado.
3. ‘Cada relíquia é um testamento de seus herdeiros’: uma
breve incursão no acervo de História do Museu Paranaense
A afirmativa que intitula este tópico provém da
publicação de Lowenthal referenciada anteriormente, ecoando o
forte papel do presente na construção do passado. Segundo o
autor, cada geração responde por seu próprio legado, escolhendo
nem sempre com transparência o que descartar, ignorar, tolerar
ou valorizar. Assim, lembrar ou esquecer, preservar ou destruir,
são ações frequentemente inseparáveis. Por isso museus históricos,
ou de história4, são sempre constituídos por peças específicas,
selecionadas de acordo com o perfil institucional, a época de
aquisição, o período que se deseja representar, a equipe
responsável, o clima político em geral.
No caso do acervo do MP é preciso esclarecer que há uma
divisão específica em suas coleções, bastante marcada pela
separação disciplinar própria da setorização técnica da instituição
consolidada ao longo do século XX. Sendo assim, o acervo
4

A diferenciação está presente na obra de Possamai (2001).
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tridimensional encontra-se separado tanto física quanto
analiticamente em Antropológico (ou Etnográfico), Arqueológico e
Histórico. Além disso, cabe ressaltar que a representatividade de
grupos historicamente hegemônicos no conteúdo das coleções é
flagrante e algo que não pode, nem deve, ser negado. Não se trata
de uma característica exclusiva do MP, pois autores como Piñon e
Funari (2004, p. 26) constatam uma “representação desigual dos
resquícios materiais dos diferentes grupos étnicos que compõem a
realidade histórica brasileira”, seja nos museus ou nos conteúdos
de livros didáticos. Todavia, se na virada do século XIX para o XX
cultuavam-se objetos dos grandes heróis e seus grandes feitos
(MACHADO, 2005), a atualidade impõe ao museu aquilo que
Dominique Poulot denomina retorno sobre si, ou seja, o desafio de
“manter sempre viva uma contribuição para a fisionomia cultural
da região” (POULOT, 2013, p. 34). Logo, é essencial conhecer as
especificidades do acervo para orientar novos posicionamentos,
problemáticas ou políticas de aquisição e descarte de coleções.
Os objetos em estudo neste artigo estão enquadrados na
categoria histórica do acervo tridimensional da instituição, fruto de
doação espontânea de seus antigos proprietários. A partir deste
breve estudo de caso, pinçados três objetos cujas fichas se
destacam, sobretudo, devido à singularidade das informações de
seus doadores, saliento a importância de conhecer as memórias
presentes nas narrativas para, então, ressignificar as peças e inserilas no projeto mais amplo do museu enquanto um espaço de
discussão ciente de seu caráter empoderado e empoderador. Afinal,
se objetos
Operam a princípio em um nível pessoal, a transformação de
posses pessoais em relíquias modernas tem um significado social
e cultural mais amplo. Sua metamorfose sugere o poder evocativo
dos objetos, seja imaginativo ou emotivo, que os coloca como
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portadores tanto da forma quanto do conteúdo de narrativas de
vida (ALBANO, 2007, p. 18)5.

Dessa forma, atentar à particularidade não implica no
sacrifício da construção de um imaginário coletivo acerca do
passado, mas em sua pluralização. É uma questão de explorar o
que um objeto tem a oferecer ao conjunto material que compõe
cada museu. A seguir, detalho alguns dados e narrativas
encontradas nas fichas das referidas três peças, para então
desenvolver uma breve discussão tomando-as por base. Cabe
expor ao leitor a seguinte observação: na transcrição das
informações das fichas para este artigo, optei por omitir nomes,
datas de nascimento e falecimento, e endereços, pois acredito que
tais dados pertencem a um domínio privado e não influenciam a
análise proposta, além de sua divulgação estar subordinada aos
termos de doação estabelecidos entre os sujeitos envolvidos e a
instituição.

5

No original, “function primarily on a personal level, the turning of personal possessions into
modern relics has broader social and cultural significance. Their metamorphosis suggests the
evocative power of objects, whether imaginative or emotive, that enlists them as bearers of both the
form and content of life narratives”.
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Peça 01

Número de registro:
Denominação atribuída:
Classificação de acervo:
Data de doação:
Informação em ficha:

MP.3612

Número de registro:
Denominação atribuída:
Classificação de acervo:
Data de doação:
Informação em ficha:

MP.4588

Fervedor de leite
Interiores; Utensílios de cozinha e mesa
05 de setembro de 1978
Por ter sido um objeto usado com carinho por sua
irmã, resolveu doá-lo ao Museu, para que se
conservasse a lembrança.
Peça 02

Máquina de costura manual
Trabalho; Equipamento de fiação/tecelagem
10 de março de 1997
Veio da Itália, em 1865, com uma imigrante que se
estabeleceu na Colônia Santa Maria, em Piraquara,
Paraná. Em 1921, foi passada à neta que, falecida em
1996, solicitara aos filhos que doassem a máquina ao
Museu Paranaense após a sua morte.
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Peça 03

MP.4654

Número de registro:
Denominação atribuída:
Classificação de acervo:
Data de doação:
Informação em ficha:

Depoimento
ficha:

anexo

Lâmpada incandescente
Interiores; Objeto de iluminação
29 de março de 1999

à

Utilizada nas dependências da Estação Ferroviária de
Curitiba no início do século XX. Adquirida pelo
caseiro da cooperativa destinada aos empregados da
rede ferroviária e transmitida ao seu filho,
contabilista nos escritórios da mesma. Após o
casamento deste último em 1917, utilizou a lâmpada
no quarto de sua casa.
“É muito interessante a história dessa lâmpada, ora
em foco, pois ela já existe um pouco mais de cem
anos. Pertenceu ela aos meus avós paternos [...].
Nasceu ele na Bélgica. Quando jovem trabalhou na
profissão de mineiro na extração do carvão nas suas
respectivas minas. Entusiasmado e atraído pelas
notícias espalhadas pelos países europeus a respeito
da construção da Estrada de Ferro na cordilheira da
Serra do Mar, no Brasil, e que seria uma obra
arrojada, fez as malas e embarcou rumo ao Brasil
com os demais companheiros. [...] Essa lâmpada
permaneceu no poder dos meus pais durante a vida
toda e o interessante é que usavam somente no
quarto do casal. [...] A história dessa lâmpada tornase interessante pela duração de tempo que ela
existiu, resistindo até mudanças de domicílios.”
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Em primeiro lugar, é importante observar que o setor de
Museologia do MP utiliza largamente em seu trabalho
classificatório a publicação Thesaurus para acervos museológicos,
de Ferrez e Bianchini (1987). Pressupondo superar a visão
exclusivamente artística ou financeira dos objetos, esta
sistematização de dados propunha valorizar o enfoque documental
de coleções por meio de um instrumento de controle da
terminologia. Deste modo, as peças selecionadas neste recorte
estão inseridas na classe Interiores e Trabalho, apresentando as
subclasses utensílios de cozinha e mesa, para objetos de preparo,
armazenagem, serviço ou consumo de alimentos e bebidas;
equipamento de fiação/tecelagem, incluindo instrumentos para
costura e cestaria; e objeto de iluminação, incluindo acessórios e
instalações especializadas. A aplicação de tais categorias beneficia,
certamente, a organização de um grande volume de peças
ecléticas; no entanto, ainda é preciso averiguar as consequências
do engessamento das funcionalidades dos objetos cotidianos. Esta é
uma análise em aberto para o futuro, restando aqui a discussão dos
elementos narrativos associados à cultura material que nos
permitem refletir acerca de seus aspectos intangíveis.
A narrativa da primeira peça em questão, o fervedor de
leite, já posiciona o museu como um lugar de memórias individuais
de diálogos coletivos. A leiteira em si, um item produzido em ferro
esmaltado, branco e sem marcas de fabricação, não se sobressai
como peça única e marcante do passado material paranaense,
como ocorre com o restante dos objetos que chegam ao museu na
mesma década de 1970. Não foi utilizada por personagens
conhecidos, não esteve presente em um evento marcado no
calendário das histórias oficiais do estado, não testemunha uma
produção industrial específica, pois não nomeia seu fabricante.
Além disso, a decisão de levá-la ao Museu Paranaense partiu de
uma necessidade particular de conservar a lembrança de um
parente falecido que o usara com carinho. Conforme Hecht (2001),
muitos sujeitos colecionadores veem a si mesmos como os
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salvadores de mundos desaparecidos, justificando assim suas ações
de coleta. Conduzir tais coleções a locais de constituição pública
como museus históricos e lá tê-las acolhidas, salvaguardadas e
expostas legitima e fortalece identidades individuais como parte de
um todo mais complexo. Assim, fica resguardado o sentimento do
doador pela irmã, com seu signo de afeto protegido para toda a
eternidade sob as rígidas leis que cercam o patrimônio tangível, ao
mesmo tempo em que o museu dispõe de um exemplar ordinário
da vida cotidiana que transcorre no território paranaense, seu
recorte de interesse. Tornar, portanto, o fervedor de leite um
artefato extraordinário não depende da descoberta de ilustres
proprietários ou de eventos excepcionais a ele associados, mas da
compreensão profunda das relações de afeição que uma leiteira
pode intermediar entre sujeitos a ponto de ser objeto de ações
patrimonializantes que se apropriam de tais sentimentos
intangíveis para narrar passados povoados por mais do que
grandes nomes e datas.
Com efeito, a predileção por objetos cotidianos em
acervos museológicos é uma tendência que fica cada vez mais
nítida com a aproximação do século XXI (LOWENTHAL, 1985).
Ambas as peças discutidas a seguir são exemplares doados ao MP
no final da década de 1990, ou seja, um momento institucional no
qual a preferência pela cultura material de vidas ordinárias que se
cruzam com situações históricas de maior impacto determina o
acolhimento de peças e narrativas específicas. No caso da máquina
de costura de fabricação europeia, a narrativa que cerca o artefato
está diretamente relacionada ao movimento imigratório que ocorre
no território paranaense entre finais do século XIX e início do XX,
ao informar que o objeto acompanhou a instalação na colônia
Santa Maria, localizada na região metropolitana de Curitiba6. Por
6

A esse respeito, Bahls (2007) argumenta que, embora haja uma constante reafirmação da
necessidade de preencher ‘vazios demográficos’ na documentação oficial acerca das políticas
imigratórias, a ação do poder público manteve a colonização em terras já historicamente ocupadas
ao promover a instalação de núcleos coloniais nas cercanias de Curitiba.
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outro lado, assinala aspectos distintamente pessoais ao relatar a
transmissão de um objeto que encoraja vínculos geracionais e de
gênero, permitindo explorar a costura como uma atividade
produtora de laços e relacionamentos singulares. White e Beaudry
(2009) definem o artefato pessoal como aquele utilizado por um
indivíduo durante toda sua vida útil e transmitido entre gerações,
com sucessivos e únicos donos. É o caso da senhora que, a fim de
garantir a imortalidade do bem recebido da avó, informa aos filhos
o destino adequado da máquina de costura – ultrapassada, em
termos de tecnologia, mas incomparável enquanto objeto
biográfico.
A lâmpada incandescente, ou luminária estilo gaiola, da
Rede Ferroviária também depõe acerca da imigração, com seu
primeiro proprietário belga chegando ao Brasil em busca de novas
oportunidades na virada para o século XX. A riqueza do
depoimento mantido em anexo à ficha, registrado entre aspas pelo
mesmo responsável pelo preenchimento dos dados museológicos,
conforme indica a caligrafia, é uma oportunidade rara no acervo
tridimensional histórico do MP. Assevero esta questão porque é
evidente e grave a ausência de minúcias no que se refere aos
objetos inseridos nas coleções na primeira metade do século XX,
com poucas exceções. Dá-se falta do nome do doador, da data de
registro, do local de procedência. O que dizer, então, de
pormenores da biografia cultural da peça! Poucos exemplares
dispõem da narrativa encontrada nesta ficha acerca de um singelo
acessório de iluminação, preocupação mais comum nos acervos
posteriores à década de 1980. No testemunho do doador, a história
da família se confunde com a história de Curitiba, submetidos os
moradores à distribuição dos terrenos na capital. Mas lá estava a
lâmpada, passada de pai para filho, iluminando a intimidade em
meio à vida urbana. Fica subentendido, ao final da narrativa do
doador, a necessidade que o mesmo tem de demarcar a
importância do objeto como um sobrevivente do tempo e do
espaço, como algo que transcendeu seus avós e seus pais, mas que

ALICE D. TRUSZ; CARMEM A. RIBEIRO; EDUARDO R. J. KNACK; VIVIANE V. HERCHMANN (ORGS.) | 235

agora encontra no museu um lugar para se imortalizar, tanto em
sua materialidade quanto em seu envolvimento intangível com o
passado.
Considerações finais
Neste texto, procurei explorar a intangibilidade da cultura
material, entendida como sentimento a partir dos registros
museológicos que narram a biografia cultural dos objetos anterior
à sua inclusão nos acervos. Defendo, portanto, que os museus se
apropriem das narrativas singulares que conduzem os artefatos até
a instituição de guarda permanente para que as exposições
adquiram profundidade ao lidar com os sentimentos do passado.
Compreendo que a construção de discursos coletivos abrange
públicos mais amplos, opera de maneira pedagógica e remonta a
trajetórias históricas mais extensas, porém há poesia nas pequenas
recordações. Assim, se admitirmos a ideia da cultura material
como metáfora e enfatizarmos a agência dos objetos nos muitos
cotidianos, ordinários e extraordinários, certamente teremos como
resultado expografias que de fato articulam memórias particulares
e identidades coletivas com sucesso.
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AS MINIATURAS NO ACERVO DO
MUSEU DAS MISSÕES
Jacqueline Ahlert
Um lugar para as “autênticas expressões da arte brasileira”:
aspectos introdutórios
Em 1936, Mário de Andrade iniciou a articulação para a
criação de uma instituição nacional de proteção do patrimônio. O
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN),
criado por decreto presidencial em 30 de novembro de 1937, previa
a salvaguarda e o tombamento de bens de interesse público. Na
ocasião, chamavam a atenção de Mário de Andrade os tipos de
discernimentos que se aplicavam à validade, ou não, da cultura
material do período colonial. Observou o escritor: “O critério tem
que ser outro. Tem que ser histórico, e, em vez de se preocupar
muito com beleza, há de reverenciar e defender especialmente as
capelinhas toscas, as velhices dum tempo de luta e os restos de
luxo esburacado que o acaso se esqueceu de destruir” (1981, 3954).
Os intelectuais envolvidos nesta discussão intentavam
rebater as leituras preconceituosas sobre o acervo de arte colonial
paulista. Lúcio Costa manifestou sua cumplicidade com Mário de
Andrade nesta causa: “não são [as peças de arte sacra] simples
cópias inábeis, mas, muito pelo contrário, legítimas ‘recriações’,
podendo ser consideradas [...] autênticas expressões da arte
brasileira dessa época” (COSTA apud ARAUJO, 1999, p. 7).
Em 1937, a coerência destas observações repetiu-se
quando da presença do urbanista no Rio Grande do Sul, para
averiguar o estado das ruínas do antigo povoado missioneiro de
São Miguel Arcanjo e propor estratégias de salvaguarda, contexto
em que se deu a projeção do Museu das Missões e das diretrizes de
preservação do sítio arqueológico.
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Concluído em 1940, pelo arquiteto Lucas Mayerhofer,
depois do laborioso trabalho de consolidação das ruínas da igreja, o
prédio do museu deveria “figurar como um símbolo das missões
jesuíticas em território brasileiro”, além de abrigar o acervo que
gradualmente estava sendo recolhido pelo primeiro zelador do
edifício, João Hugo Machado, em espaços domésticos e em capelas
comunitárias da região (BOTELHO; VIVIAN e BRUXEL, 2015, p.
33).
Inserido no centro de um sítio arqueológico do século
XVII, o museu, conforme o projeto de Costa, haveria de relacionarse com a lógica espacial do entorno, sem suplantar ou agredir os
remanescentes da redução. De concepção modernista, o prédio
busca integrar visitantes, vestígios e ruínas num traçado
harmônico com a ambiência Setecentista (ROCHA, 2007). Para
tanto, foram reutilizados materiais extraídos das ruínas e planeado
um espaço que remetesse às vivendas indígenas do período
missioneiro, com um grande alpendrado como principal ponto
expositivo, denominado Pavilhão Lucio Costa.
Atualmente, o acervo completo do Museu das Missões é
formado por:
Cinco artefatos de metal, oitenta e cinco esculturas religiosas de
madeira e arenito, cinquenta e um fragmentos de madeira,
quarenta e um fragmentos arquitetônicos de arenito e madeira,
duas peças arqueológicas de cerâmica e aproximadamente cento
e cinquenta documentos em suporte de papel (BOTELHO;
VIVIAN e BRUXEL, 2015, p. 44).

Desse montante, em torno de 16% correspondem a
pequenas imagens – com menos de 30 cm –, talhadas em madeira.
A origem desse dado pode ser encontrada nos primórdios da
concepção do acervo e do museu, associado aos modos de
exposição, ao espaço físico e a interação com as ruínas. No relatório
de 1937, Lucio Costa deixa implícitas as balizas que permeariam o
recolhimento das imagens pelo zelador Hugo Machado: todas
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deveriam ser “de regular tamanho”, para que lucrassem vistas “em
contato com os demais vestígios” (COSTA in PESSOA, 2004, s.n).1
Há um paradoxo nas associações planeadas pelo
urbanista. O diálogo, ou as “vistas”, que as imagens iriam incitar
deveriam manter correspondência com as ruínas remanescentes
do povoado de São Miguel Arcanjo. De fato, o que com maior
visibilidade remanesceu foram as edificações da área jesuítica da
doutrina. Este não era o espaço das miniaturas, mas das grandes,
suntuosas e gesticuladas imagens, que hoje formam
majoritariamente a coleção do museu. Estas pertenciam às ruínas
que se miram através dos vidros do prédio. Por outro lado, e neste
caso, do lado em que se encontra o museu, ou seja, na extremidade
da praça oposta à igreja, encontrava-se o domínio espacial
indígena. Além disso, são igualmente paradoxais a missão2 e o
intuito estético do edifício, que deveria estabelecer analogias com
as residências indígenas. As miniaturas concerniam, sobretudo, a
esta esfera. Figuravam na composição de capelas, oratórios móveis,
altares portáteis, ermidas e na constante utilização familiar e
pessoal.
Não está nos objetivos deste artigo realizar críticas às
ações de Lucio Costa e da equipe que o acompanhou no importante
trabalho de restauração, composição e valoração patrimonial do
sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo e de seus remanescentes
materiais. Propõe-se uma reflexão sobre as concepções de
significado que ainda preponderam no imaginário social sobre o

1

Sobre a “arte barroca”, Costa considerava que esta abrangia “todo um sistema, verdadeira
confederação de estilos, uma commonwealth barroca”. Os estilos, “perfeitamente diferenciados entre
si”, manteriam uma norma comum de conduta em relação aos preceitos e módulos renascentistas
(1941, p. 106).
2

Segundo seu plano museológico, o Museu das Missões tem como missão: “pesquisar, documentar e
divulgar a experiência histórica missioneira, por meio do pensamento crítico sobre as relações entre
patrimônio cultural, arte, história e memória, visando estimular na população local a reflexão sobre
o legado cultural dos remanescentes históricos da região missioneira do Rio Grande do Sul”
(BOTELHO; VIVIAN e BRUXEL, 2015, p. 43-44).
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acervo de estatuária missioneira e, consequentemente, sobre os
agentes históricos desse processo.
Ao museu cabe, assim, o sentido metafórico de uma
construção conceitual e patrimonial que buscou (e, em certa
medida, ainda busca) encontrar nos remanescentes missionais a
presença europeia, como modo de dar valor a tais testemunhos,
colocando sobre a “habilidade técnica indígena” de produzir cópias
de ilustrações “barrocas” – com eventuais intervenções que
incluem motivos da flora local ou traços que remetem ao biótipo
ameríndio – o grau máximo de sua contribuição na conformação
de uma “arte missioneira”.
Para construir a reflexão, aspectos da espacialidade
missional serão expostos, como meio de aproximação com o
ideário planeado para o Museu das Missões e suas ambivalências.
Posteriormente, as especificidades dos usos e sentidos das imagens
na conjuntura missional introduzirão a problemática da rotulação
estereotipada do acervo, como “estátuas no estilo barroco
jesuítico”. De modo cômodo, tal paradigma continua sendo
utilizado e repetido irreflexivamente nos artigos e trabalhos
acadêmicos atuais, nos quais também se encontram denominações
como “escultores primitivos”, em referência aos artesãos
missioneiros.
O urbanismo e a espacialidade missional
Qual é a relação entre as espacialidades missioneiras, o
Museu das Missões e as pequenas esculturas em madeira?
Esses três elementos estão interconectados pelo discurso
que carregam enquanto representação.3 Em que medida a
idealização do museu e as imagens que compõem seu acervo
estabelecem um diálogo coerente com a espacialidade histórica da
3

Ver: CHARTIER, Roger. O mundo como representação. Estudos Avançados, São Paulo, v. 5, nº 11,
p. 173-191, jan/abr 1991.
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redução? Que narrativa as miniaturas, enquanto cultura material,
indiciam sobre o processo histórico em questão? Estabelecendo
interfaces entre as práticas, os usos e os sentidos vinculados a
estatuária, objetiva-se ponderar sobre o agenciamento indígena na
construção e funcionamento do complexo missional e sua
respectiva compleição no museu.
A instalação de povoados organizados por missionários
jesuítas e etnias indígenas da bacia do Prata – com predominância
dos guaranis –, teve como marco inaugural a fundação de San
Ignácio Guaçu, em 1609. As instalações, nessa fase, aconteceram no
Guairá, ocupando posteriormente a região do Itatim e
prolongando-se até o Tape, agora estado do Rio Grande do Sul.
Povoados e estâncias missionais foram fundados ao longo do
século XVII e início do século XVIII em territórios atualmente
pertencentes ao norte do Uruguai, da Argentina e do Paraguai e ao
sul do Brasil. No Setecentos, ficaram consolidados em trinta povos
principais diversos povoados e capelas, junto a uma estrutura
produtiva que abrangia oficinas, fazendas e ervais. Esse ciclo
expansivo teve fim com a expulsão dos jesuítas dos domínios
espanhóis, em 1768/1769.
Materializados como uma composição cultural de
influências europeias – medievais e modernas – e indígenas, os
povoados missionais evoluíram estruturalmente através do tempo
e da vivência.4 Ambas as culturas tinham seus espaços delineados
na constituição urbana das doutrinas.
O espaço jesuítico destacava-se pela igreja. Todas as ruas
da redução convergiam para ela, o único edifício vertical do
povoado, o centro espiritual e material a acentuar o sentido
transcendente do projeto missioneiro, constituindo o principal
marco morfológico da doutrina. Conforme Kern, “na praça central,
a igreja dominava o povo inteiro, simbolizando o predomínio da
4

A exemplo da configuração cujas edificações eram de pedra e cobertas com telhas (fig.1), esta
ocorreu somente a partir do século XVIII, e não em todas as reduções.

244 | HISTÓRIA CULTURAL: MEMÓRIAS E PERSPECTIVAS DE PESQUISA

ideia religiosa sobre a comunidade e materializando a autoridade
dos missionários sobre o conjunto das Missões” (1982, p. 128).
Somavam-se a este espaço a casa dos padres, o pomar, o claustro,
o primeiro e o segundo pátios com as oficinas e o cemitério.
A área indígena era composta pelas casas que
comportavam as famílias extensas, formando bairros. O padre
Cardiel, na segunda metade do Setecentos, informou que “em cada
povoado há tribos que se distinguem por seus nomes de Santa
Maria, São José, São Ignácio etc.; oito ou dez, segundo o número de
habitantes. Cada uma contém de quatro a seis cacicados e seu
chefe é algum dos cabildantes” ([1747 a 1767] 1919, p. 474). Dos
níveis básicos de organização sociopolítica dos guaranis no período
pré-hispânico,5 o tevy, ou a família extensa, era possivelmente, o
que Cardiel designava como tribo; por constituir a unidade
econômica e política básica e concentrar residência na maloca ou
casa grande. O parentesco era seu laço básico e a liderança estava
representada pelo mburuvicha. Nos povoados, a divisão das
chácaras, dos bairros e casas – a organização interna de modo
geral –, estabelecia-se considerando esta cisão familiar.6
Mesmo expostas as segmentações, seria um grande
equívoco considerá-las unidades monolíticas e intransponíveis. A
praça agia como o grande elemento amalgamador de ambos
conjuntos, onde se concentravam as atividades da comunidade.
Essa função vinculava a estrutura missioneira à espacialidade da
aldeia indígena, elemento incorporado e adaptado na redução.
Além dela, o cotiguaçu – local onde ficavam alojadas as viúvas e,
5

Os três níveis básicos de organização guarani eram: o tevy, ou da família extensa; o teko’a, que
consistia na aldeia, ou no conjunto de aldeias, e guará, a união de vários teko’a, respectivamente,
orevá e ñandéva, conforme Chamorro (2004). A unidade principal dos guaranis era a família
extensa. De modo que, durante os períodos de crise, principalmente de fome, havia a mobilização
deste núcleo para encontrar recursos fora do povoado. Tal costume foi comum desde os tempos précoloniais, quando o teko-a dissolvia-se para que cada tevy encontrasse sua estratégia de solução,
unindo-se novamente quando reestabelecidas as condições de sustento.
6

Na doutrina de San Ignácio havia “nove quadras, com seis casas cada uma; estas eram de 120 pés
geométricos e se achavam divididas em seis lances de vinte, que era a habitação de cada família” (DE
ALVEAR, [1791] 1836, p. 56).
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eventualmente, outras mulheres da redução –, as capelas, as
chácaras e estâncias constituíam espacialidades fluidas, muitas
vezes mediadas pelos congregantes. Pertenciam às congregações
somente alguns índios do povoado, regulares em suas confissões,
assíduos às missas e demais sacramentos.7
O sistema garantia seu funcionamento no espaço-cisão do
“entre-lugar”, na estrutura interrelacional, baseada na inscrição e
articulação do hibridismo da cultura. Para Homi Bhabha, inter
equivale ao “fio cortante da tradução e da negociação”. O que o
autor chama de “entre-lugares” remete ao entendimento de novas
estratégias de subjetivação – singular ou coletiva – que deram
início a novos signos de identidade: “É na emergência dos
interstícios – a sobreposição e o deslocamento de domínios da
diferença – que as experiências intersubjetivas e coletivas [...], o
interesse comunitário ou o valor cultural são negociados” (2003,
p.20). De modo que nos “entre-lugares” se formam fenômenos,
“nos excedentes da soma das ‘partes’ da diferença” (2003, p. 69).
Ainda que para alguns esta indexação pareça um signo de
impureza e heterodoxia, caracteriza um processo histórico,
relacionado a elementos de imposição, tradução, assimilação e
resistência, num decurso que colocou os agentes históricos em
estudo no entre-lugar, no espaço culturalmente híbrido.8 A figura 1
expõe como parte desse processo se deu, no que tange a aspectos
da arquitetura e da urbanização do pueblo de São Miguel Arcanjo.

7

Nenhuma atividade empreendida pelos setores da área jesuítica acontecia sem a participação dos
envolvidos em congregações. Eram eles os que mais se esmeravam na produção das festas, “as quais
celebram com grande solenidade”, mas também “acompanham os defuntos e os cobrem com a
mortalha como os cristãos fazem” (MONTOYA, [1639] 1985, p. 150).
8

Tal espaço é pensado como fronteira (do humano), onde o novo, que pertencia ao outro, passa a se
fazer significante num movimento não dissimilar ao da articulação dinâmica normatizada. Este
novo, elaborado nos interstícios, formou um terceiro elemento de captação, que não foi
necessariamente conflituoso, por ser dúbio. Expoentes do entre-lugar foram também os pajés, os
índios del monte, as crenças paralelas.
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FIGURA 1 - Plano de São Miguel Arcanjo, 1756.
Sumo interesse documental
apresenta este plano feito por
volta de 1756 por membros do
exército
português
em
operação contra os índios
guaranis. Trata-se do melhor
testemunho
sobre
os
povoados missioneiros e nos
evidencia
curiosas
singularidades do povo de São
Miguel, que teve um dos
templos mais importantes da
região. Entre os elementos
importantes de se destacar,
estão as duas capelas, de
santa Bárbara e do Bom Jesus,
flanqueando a avenida que
conduz à praça (MAEDER;
GUTIÉRREZ, 2009, p. 52).
Este plano está localizado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e foi
publicado pela primeira vez na Revista Documentos de Arquitetura
Nacional e Americana, nº 14, Resistencia, 1982.
O plano demonstra a organização da área jesuítica e das habitações para
abrigar famílias extensas. Contudo, possui algumas falhas de precisão
cartográfica, a exemplo do Cotiguaçu, que está deslocado do lado do
cemitério para a esquina da praça.
Fonte: MAEDER; GUTIÉRREZ, 2009, p. 52.
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A estatuária e sua ambiência nos espaços missionais
A pulsação do entre-lugar teve sua representação talhada
nas imagens, bricolagens que fundaram um nível próprio de
segurança formal e densidade expressiva híbrida, que as converte
em exemplares histórico-artísticos do período colonial.
No amálgama da vivência histórica, nas estratégias de
significação das instâncias enunciativas, as imagens foram
alargando seus domínios, suas funções e suas formas.
Representações da Virgem, Jesus, anjos e santos estavam presentes
no interior das igrejas, em retábulos e altares, sob a forma de
pinturas e esculturas; no exterior, talhadas em pedra grés e
expostas nos nichos do edifício; nas capelas, internas ao povoado e
nas capelas-posto, nas áreas de cultivo e criação pecuária; nas
celebrações e procissões; nos altares e oratórios de hospitais e
cotiguaçus; nas casas das famílias extensas e nucleares, no formato
de estampas, medalhas e esculturas (AHLERT, 2012).
As grandes imagens – em sua maioria esteticamente
barrocas –, que ornavam os espaços litúrgicos missionais,
sobretudo a igreja em seus retábulos e altares internos e nichos
externos, possuíam função didática. Evocavam no fiel uma
resposta a sua súplica gestual, enquanto lembravam-no de sua
biografia e suas funções com indumentária simbólica e arranjos
carregados de significado. Havia imagens de porte médio que
figuravam em capelas e eram carregadas em andores durante as
festividades e procissões. E, na ampla ambiência religiosa do
espaço da redução, havia as pequenas imagens de uso pessoal e
doméstico, distantes esteticamente das suntuosas imagens
presentes nas igrejas.
As imagens de uso pessoal, de dimensões menores,
correspondiam a necessidades subjetivas de amparo e compleição.
Noutra esfera, a presença necessária do lugar sagrado comum –
fora dos âmbitos do pueblo –, era preenchida por capelas e
ermidas, em cujos altares figuravam representações de pequeno e
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médio porte, símbolos da presença religiosa onde não ocorriam
visitas frequentes dos padres.
Altares domésticos e, por vezes, improvisados para viagens
e uso nas áreas rurais, preenchiam a ambiência totalizante da
cosmovisão indígena integralizadora da natureza, onde o sagrado
abrangia todos os espaços praticados, fossem eles coletivos,
domésticos ou particulares; econômicos, políticos ou sociais, de
trabalho ou de lazer. Oratórios e altares móveis eram providenciados
para os dias de festa; para o combate às pestes, doenças e à própria
morte. Apesar da precariedade das instalações hospitalares, o padre
Sepp relata que o altar arranjado às pressas, “não deixava de ser bem
decente e devoto, certamente de grande consolação e proveito para os
empestados” (SEPP, [1691]1980, p. 187).
Observa-se, assim, o domínio imóvel das grandes imagens
barrocas, cuja estética (contraditoriamente) preconiza gestos amplos,
expressões passionais e vestes esvoaçantes, contraposto a dinâmica de
movimento das miniaturas.
De acordo com Veyne (1995), no ensaio Foucault
revoluciona a história, são as práticas e as relações que determinam os
objetos. “O objeto não é senão o correlato da prática” (p. 159),
engendrado pelo contexto dos seus promotores. O paradoxo e a tese
central – em que Veyne se fundamenta em Foucault –, seriam,
portanto: “o que é feito, o objeto, se explica pelo que foi o fazer em
cada momento da história” (p. 163). No entanto, ciente dos perigos de
assumir a ideia de que as imagens expressam o “espírito da época”, a
expansão dos limites da linguagem, o pensamento plástico e as
intervenções subjetivas do artesão na talha missioneira são somados à
práxis do uso e do fazer.
Foram as práticas que engendraram as imagens. Assim, a
mobilidade dos ícones dentro do espaço missioneiro é entendida não
somente como o alargamento de práticas religiosas, mas como a
reinterpretação e a ressignificação dessas práticas no cotidiano
indígena. A práxis do culto pessoal, materialidade construída,
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reorganizou as relações com o sagrado e espraiou-se para as relações
socioculturais da redução.
Em 1633, o padre da redução dos Santos Mártires de Caaró9,
durante a noite, enquanto visitava os enfermos, deparou-se com uma
casa que tinha “uma estampa de papel posta decentemente em uma
mesa, iluminada por uma vela que haviam feito de cera, retirada do
monte, todos da casa estavam de mãos postas diante da imagem e
rezando alto as orações” (MCA,1969, p. 73). Muito surpreso, o
religioso alegrou-se diante de tal gesto, justificando que “era coisa rara
e nunca vista nesta gente, que não é quase capaz de ter em suas casas
e aposentos algumas imagens ou coisa semelhante” (MCA,1969, p.
73). Para o padre, a ausência de imagens devia-se à precariedade das
habitações. As casas assemelhavam-se a “currais de animais imundos”
– reclamava o religioso –, “cuidam somente de ter lenha para o fogo e
milho para comer [...]. Como cama, usam um tipo de ‘grelha’ coberta
por uma esteira. Esses mesmos paus, na falta de lenha, vão para o
fogo também, assim se acham no chão duro, e por este relaxamento e
preguiça natural não têm atitude para ter em suas casas coisa alguma
de devoção ou cristandade” (MCA, [1615-1641], 1969, p. 73). No
entanto, a prática estabelecer-se-ia na medida em que os princípios
teológicos católicos iam sendo eleitos e assimilados.
No mesmo ano, na redução de Encarnacion de Itapuã, ao
visitar um enfermo, o cura encontrou-o “agonizando com uma cruz e
uma imagem de Nossa Senhora em uma das mãos e, em outra, uma
vela bendita” (MCA, [1615-1641], 1969, p. 44).
Talvez não compreendesse o padre que levar o culto para
dentro das casas era parte de um complexo processo de interiorização
e acomodação do novo panteão religioso, de tradução e reelaboração
mítica. Ao passo que introduziam os santos em seus lares, faziam-no
também em seus dogmas e este gesto se repetiria e se firmaria na
práxis dos índios missioneiros, tornando-se insígnia de sua própria
identidade. Mais de duzentos anos após a observação do padre de
9

A redução de Caaró situava-se na região chamada Uruguay, à margem esquerda do rio Uruguai.
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Caaró, La Gaceta Mercantil de Montevidéu notificava a presença de
índios missioneiros na República do Uruguai, “que nada traziam,
senão miséria e santinhos” de culto doméstico (In: FAVRE, 2009, p.
125).10
Quando Cardiel menciona as “tribos que se distinguem por
seus nomes de Santa Maria, São José, São Ignácio etc.” e, ainda, que
estão compostas de cacicados, “tendo como chefe algum dos
cabildantes”, evidencia que tipos de estratégias foram utilizadas pelos
indígenas para construir sua própria legitimidade (CARDIEL [1747 a
1767] 1919, p. 474). As representações mediadas pelas imagens se
encontravam no centro da gênesis negociada do regime missional.
Nas ruínas da redução de San Ignácio/ARG, encontram-se
nichos para oratórios nas paredes das casas dos índios. É importante
destacar que este espaço de culto doméstico não é comum a todas as
casas, o que conjectura a hipótese de que a imagem cultuada poderia
pertencer à família extensa e não à elementar (AHLERT, 2012, p. 135).
Informavam os padres nas ânuas que para cada família
havia uma capela: “servem-se de capelinhas que cada cacique fabricou
em seu distrito, onde rezam no tempo em que deveriam frequentar a
igreja, juntando a todos, pequenos e grandes, que se achem no
arredor” (MCA, PUCRS. Cx. 30. Doc. 36).
A reclamação dos curas não dava conta de que o culto
doméstico naquelas casas – que já não eram mais indígenas, mas
missionais –, estava impregnado de significação para aqueles
indivíduos, catalisado na simbologia atribuída à imagem que
veneravam (possivelmente vinculada ao título conferido àquela
parcialidade), a seleção e a ordem dos conjuros pronunciados, o
carisma e poder exercido por aquele que as proferia para o grupo.11

10
11

Citado por “La Gaceta Mercantil” Nº 46, Montevidéu. 17 de abril de 1830.

Cabe lembrar que, tradicionalmente, a família extensa era governada por um patriarca que,
geralmente, atuava tanto como pa’i quanto como karai, ou seja, atuava tanto no âmbito civil quanto
no religioso, respectivamente.
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O que construíram os indígenas missioneiros como resposta
simbólica e figurativa ao estímulo religioso exógeno que os havia
interpelado?
As miniaturas no acervo do Museu das Missões
Conforme se alteravam as funções da estatuária (as
práticas), as soluções formais também mudavam. Esta afirmação fica
clara quando comparadas às grandes imagens que ornavam os altares
das igrejas (fig. 2) com as imagens procissionais (fig. 3 e 4) e os
pequenos ícones de oratório (fig. 5). Seja na intensidade dos
panejamentos e gestos das santas, seja no emprego de técnicas
elaboradas, como o douramento, ou na seleção dos atributos da
representação, os excessos vão gradualmente sendo lapidados.
FIGURA 2 Imagem de N. S.
da Conceição.
122 cm x 55 cm.

FIGURA 3 Imagem de N. S.
da Conceição.
76 cm x 35 cm.

FIGURA 4 Imagem de N. S.
da Conceição.
42 cm x 17 cm.

FIGURA 5 Imagem de
Santana. 28 cm
x 10 cm.

Fonte: Acervo Museu
das Missões.

Fonte: Acervo Museu
das Missões.

Fonte: Acervo Museu
das Missões.

Fonte: Acervo Museu
das Missões.

Fotografia da autora

Fotografia da autora

Fotografia da autora

Fotografia da autora
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As proporções das imagens indicam seus empregos.
Gradativamente, variando suas funções e seus usos, a configuração
das estátuas mudava também. Ganhando tamanho, aumentavam
os atributos, os detalhes e as curvas. Imagens processionais, de
médio porte, diferem das pequenas estátuas domésticas. E, por sua
vez, as primeiras diferem das colossais imagens destinadas à igreja.
Algumas talhas permitem entrever o modelo barroco de
que receberam influência ou inspiração (fig. 7 e 8). Outras
rompem bruscamente com tal protótipo, libertam-se do cânone e
manifestam a sensibilidade indígena, que endurece os panos
criando ângulos no lugar das curvas, contidos em seus voos,
aproximados da estrutura corporal do personagem e conectados ao
tronco de cedro que foi sua base (fig. 6); de jeito que gestos amplos
raramente ocorrem nas estátuas pequenas. O resultado é uma
estrutura simultaneamente complexa e simétrica, mais atenta aos
valores da forma do que ao teor da expressão.
Tais características, possivelmente, não estiveram no rol
cotado para a seleção realizada por Hugo Machado. Certamente
havia dúvidas referentes à procedência e ao pertencimento das
miniaturas ao conjunto de obras que formavam a imaginária
missioneira, vista a acentuada diferença formal destas para com as
grandes imagens. Por outro lado, as pequenas imagens eram
facilmente escondidas ou pouco notadas durante o recolhimento,
na maioria das vezes compulsório, das imagens.
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FIGURA 6 - Imagem de
Santo Antônio de
Pádua, 34,5 cm x 12,5
cm.

Fonte: Acervo Museu das
Missões. Fotografia da
autora.

FIGURA 7 - Imagem de
São Pedro, 29 cm x 14
cm.

Fonte: Acervo Museu das
Missões. Fotografia da autora.

FIGURA 8 - Imagem de
Santa Teresa 18 cm x 9
cm.

Fonte: Acervo Museu das
Missões. Fotografia da autora.

Imagens de “tamanho regular”, solicitou Lucio Costa.
Contudo, talvez não fosse somente essa a questão que determinou
a escolha das esculturas. Soma-se a conjectura a valoração artística
secundária atribuída às miniaturas, não raro, ainda atualmente.
Esta concepção pode estar fundamentada no acentuado
frontalismo, uniplanismo, rigidez e na irrelevância com
pormenores estéticos, peculiaridades que direcionam, inicialmente,
a subestimar esses depoentes históricos. Constitutivos estéticos, já
chamados de anti-acadêmicos, que são, antes, produto da
sensibilidade indígena.
Ainda que se mostre conflitante, quando se considera que
os olhares da época já visionavam a importância histórica dos
testemunhos “secundários”, deve-se lembrar que existiam
intermediários entre estes “olhares” e a coleta das imagens.
Diante disso, ficam os questionamentos sobre o intuito
inicial de Lucio Costa, o de valorar aquilo que era considerado
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como “simples cópias inábeis”, considerando-as “legítimas
‘recriações’, [...] autênticas expressões da arte brasileira” (COSTA
apud ARAUJO, 1999, p. 7), bem como, sobre a missão do museu de
“pesquisar, documentar e divulgar a experiência histórica
missioneira, por meio do pensamento crítico sobre as relações
entre patrimônio cultural, arte, história e memória” (BOTELHO;
VIVIAN e BRUXEL, 2015, p. 43-44).
Que distância mantém o discurso de tais propostas da
historicidade que, de fato, o museu expressa?
O barroco como insígnia da produção imaginária dos
indígenas missioneiros
Lê-se no quarto volume da Coleção Museus do IBRAM,
dedicada ao Museu das Missões: “As imagens e esculturas são
classificadas como parte do movimento artístico do barroco [...] As
criações barrocas são uma resposta artística à crise de valores na
sociedade europeia pós-renascentista” (BOTELHO; VIVIAN e
BRUXEL, 2015, p. 47-48).
O acervo de imagens remanescente continua sob o
estigma do ideal estético barroco. Salvo algumas exceções,
reproduz-se, ainda hoje, o imaginário planeado pelos padres
jesuítas para adornar, didaticamente, as igrejas e demais espaços
oficiais de culto nas missões religiosas. Encartes turísticos, páginas
da internet, livros de história, reiteram a ideia de que o imaginário
escultórico missional constituiu-se de belíssimas imagens
monumentais, carregadas de poder persuasivo expresso nos
drapeados, douramentos, gestos e semblantes dos santos
esculpidos em madeira. No entanto, como objetivou-se elucidar,
parte significativa desse acervo é composta de miniaturas. Imagens
que medem poucos centímetros, mas representam a historicidade
do complexo processo de “redução” de indígenas à vida
missioneira.
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A ambiência religiosa barroquista sempre esteve atuante.
O que ocorreu foi uma transposição em que os elementos formais
barrocos cederam lugar à rigidez, ao frontalismo, geometrismo e
esquematismo indígena. A partir da bricolagem efetuada sobre
estas representações, não se pode generalizar a denominação de
“barroco jesuítico-guarani” para a flagrante maioria das
manifestações artísticas, mais precisamente escultóricas, realizadas
nas reduções.
A variedade de soluções plásticas encontradas pelos
indígenas artesãos para ressignificarem a iconografia cristã
conforme seus valores estéticos complexifica a utilização de
nomenclaturas europeias, estas formuladas para designar estilos e
contextos históricos especificamente europeus. Que sentido veriam
os indígenas da América Meridional numa expressão estética que
surgiu como “resposta artística à crise de valores na sociedade
europeia pós-renascentista”?
Somente nas obras reconhecidamente executadas por
jesuítas, principalmente por José Brasanelli, que esculpiu o
majestoso São Francisco de Borja, e nas esculturas indígenas
copiadas de modelos europeus, encontramos as características
estéticas barrocas de movimento, ornamentação e suntuosidade.
Ainda que estas esculturas sejam de suma importância
histórica – pois evidenciam a capacidade técnica dos artesãos
indígenas e o poder de persuasão explorado pelos inacianos,
ancorado nas imagens, expresso no esplendor dos seus detalhes,
mesmo que perdidos os arranjos que formavam inseridas em
conjuntos cenográficos –, formam somente uma fração do acervo
total da imaginária.
Se considerada a existência de uma arte missioneira, sua
maior expressividade estaria nas miniaturas e não na iconografia
canônica barroca, apesar de toda contradição que aparente
carregar essa afirmação.
A formação de uma linguagem original, definida também
como estilo, somente pode ser considerada a partir da intervenção
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indígena. Imagens elaboradas por jesuítas e reproduções fiéis ao
cânone são a-históricas. Configuram um tipo ideal, ao passo que a
construção de um estilo é um fenômeno histórico.
Neste sentido, as miniaturas conjugadas às demais
imagens e remanescentes da cultura material missioneira se
afirmam como expressão da historicidade. À luz do contexto de
um processo de negociações decorrente de contatos interculturais,
sobre as balizas de fronteiras culturais e geográficas, as soluções
formais expressas nas miniaturas são metáforas das estratégias de
construção de sentido formuladas por indivíduos em processo de
transculturação, que tanto apresentam santos europeus com
feições e gestos indígenas, como peças zoomorfas, ambos dentro de
esferas diferentes de sacralidade.
Nelas, “a cópia do gentil e nítido semblante de Santo
Antônio era formulada pelo fusco carão de um índio
quinquagenário, com todas as feições e gestos agrestes”, como
observou um militar já em tempos de dispersão dos missioneiros
(OLIVEIRA [1818], 1842, p. 342); Cristos podiam usar vinchas no
lugar da coroa de espinhos; santos, botas de garrão de potro;
Nossas Senhoras, cabelos longos e negros como os das índias;
anjos, feições de piás da terra. As vestes das santidades cristãs
eram marcadas pelo movimento rígido e organizado do desenho
esquemático, milenarmente presente no grafismo indígena.
Considerações finais
Como bem notou Gaston Bachelard, orientado pelo olhar
filosófico e sensível sobre a relação das pessoas com os objetos,
perderíamos o sentido dos valores reais se interpretássemos as
miniaturas no simples relativismo do grande e do pequeno, pois a
imaginação não trata dos dois sentidos com a mesma convicção.
Esta dialética (platônica) desconhece as virtudes dinâmicas da
miniatura, na qual “os valores se condensam e se enriquecem”
(BACHELARD, 1993, p. 170), e “o pormenor de uma coisa pode ser
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o signo de um mundo novo” (BACHELARD, 1993, p.159), de um
mundo que, como todos os mundos, contem os atributos da
grandeza (BACHELARD, 1993, p. 164).
A preocupação neste estudo é a de empreender um
esforço que destaque a importância de um fenômeno histórico e
estético, ao longo do tempo, compreendido desde a instalação das
primeiras reduções entre os ameríndios – na gradual apropriação
dos ícones e ritos religiosos católicos hibridizados pela cultura
ancestral – até os movimentos de ressignificação e dispersão do
acervo e dos grupos que lhes deram sentido.
Durante um longo tempo o olhar dos órgãos públicos
envolvidos com a preservação patrimonial esteve voltado para as
expressões do barroco e do modernismo no Brasil. Gradativamente
avanços foram sentidos, entretanto, as questões mencionadas aqui
continuaram ocupando um espaço periférico.1 A relativa
impassibilidade das políticas de patrimônio frente às miniaturas
faz parte e alusão ao modo como se convencionou, fora da
academia, dos eventos e publicações científicas, compreender as
Missões. Ou seja, um espaço homogêneo onde os jesuítas eram os
grandes articuladores do sistema, regentes de manipulações
simbólicas; grandes e suntuosas imagens barrocas concentradas no
espaço eleito para as práticas religiosas; índios obedientes e
submissos.
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HISTÓRIA DA ALIMENTAÇÃO E NARRATIVAS DE
VIAGEM: INTERSECÇÕES E POSSIBILIDADES
Everton Luiz Simon
Éder da Silva Silveira
Introdução
O campo da história da alimentação é amplo e, assim,
possibilita diferentes abordagens e problematizações. Nos últimos
anos, ele tem absorvido pesquisas cujas fontes têm sido igualmente
bastante variadas. Enquanto categoria, o alimento permite
explicar elementos relativos à prática cotidiana, valores,
significados e representações que muito revelam sobre os grupos
sociais.
O presente artigo objetiva realizar uma breve reflexão
sobre as narrativas de viagem como fonte de pesquisa para estudar
a História da Alimentação. Pretende-se, aqui, desenvolver alguns
elementos teóricos e metodológicos acerca da utilização dos relatos
de viagem como fonte para o estudo das práticas alimentares. O
texto estará dividido em três momentos. No primeiro, intitulado de
Viagens e viajantes, buscamos apresentar algumas definições,
finalidades, classificações e outras observações a respeito das
viagens e dos viajantes. No segundo, História da alimentação:
notas sobre a definição de um campo de estudo, destacamos a
evolução e a consolidação da história da alimentação enquanto
campo de estudo da história, explicando o que seriam práticas
alimentares na perspectiva da História da Alimentação. Por fim,
considerando os limites e recortes desse texto, que não objetiva
esgotar as possibilidades de abordar o tema, destacamos algumas
possibilidades metodológicas para a análise dos relatos de viagem
para estudos sobre a História da Alimentação.
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Viagens e viajantes
As primeiras descrições sobre a América foram cunhadas
em diferentes suportes. Dentre eles, encontram-se diários, cartas,
crônicas e relatos escritos por viajantes que cruzaram o território
das Américas, seja a serviço da Corte, da Igreja, ou mesmo a partir
de interesses privados. Os registros textuais ou iconográficos
produzidos tinham por objetivo descrever e informar sobre as
características do local visitado e do cotidiano dos povos que aqui
viviam. Esses documentos constituíram-se “numa das principais
fontes para a historiografia”. Para o seu uso é imprescindível levar
em consideração o fato de que esses relatos “constituem, na
verdade, representações, reinvenções da realidade, produzidas com
base nas visões de mundo dos viajantes” (FLECK, 2006, p. 273).
Os relatos dos viajantes foram se modificando com o
passar dos anos. Os do século XIX são completamente diferentes se
comparados aos do século XV, por exemplo. No quinhentos, os
viajantes recorriam à superioridade para explicar a natureza e os
costumes indígenas (RAMINELLI, 2000). Nos séculos XVI e XVII,
os relatos enfatizavam, essencialmente, narrativas de uma
“geografia fantástica” (CARVALHO, 2005, p. 2). No século XVIII,
um novo estilo de viagem tornou-se característico, se estendendo,
praticamente, por todo o século XIX. A rigor, as viagens eram
expedições de caráter científico realizadas, em grande parte, por
naturalistas. De acordo com Francismar Carvalho (2005), o
surgimento desse tipo de viagem, especialmente a partir da
segunda metade do século XVIII, estava relacionado aos resultados
planejados e metas a serem cumpridas. Nesse contexto, nem
sempre elas ocorriam a partir de interesses pessoais do viajante,
acontecendo como consequência de políticas do Estado ou
explorações de caráter científico. No século XIX, as viagens
tornam-se institucionalizadas. Eliane Fleck (2006, p. 296)
acrescenta que os relatos do início do século XIX eram
caracterizados por “[...] critérios de cientificidade e de utilidade
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que vigoravam nos meios oficiais e acadêmicos, implicando uma
retórica utilitarista [...]”. Como afirma Raminelli (2000, p. 31), os
ramos da ciência nesse período estavam mais definidos, havia
ocorrência de viagens com finalidades precisas, realizadas por
botânicos, zoólogos, matemáticos, comerciantes, engenheiros,
físicos, astrônomos e geólogos.
É possível conceber a viagem como uma forma de
vivenciar ou experimentar a alteridade. As narrativas ligadas à
representação sobre o outro valem-se constantemente de questões
de diferença e inversão. François Hartog (1999) destaca que a
retórica da alteridade se apoia igualmente das comparações e
analogias, estabelecendo classificações, semelhanças e desvios
entre os padrões de vida e comportamento do narrador e do
“outro”. Nesse processo de descrição do outro, conforme destacou
Miriam Moreira Leite, “os viajantes observaram, descreveram e
classificaram o mundo social, refletindo, por comparação, sobre a
vida cotidiana do grupo visitado (1997, p. 15). De diferentes formas
e a partir de diferentes contextos, como destacou Fleck, “os
viajantes imprimiram suas marcas nas percepções sobre o
território meridional brasileiro ao registrarem suas impressões
sobre a diversidade geoclimática e ao interpretarem o complexo
mosaico cultural e antropológico [...]” (2006, p. 273).
Como deslocamento e exploração do espaço (RAMINELLI,
2000), as viagens mobilizaram e mapearam informações
importantes sobre lugares, sujeitos, práticas e saberes, colaborando
com a lógica colonial. Como destacou Ronald Raminelli, a viagem
não deve ser concebida “apenas como produto de uma narrativa
cronológica, mas como inventário” (2000, p. 35). Segundo o autor,
os relatos de viagens foram, progressivamente, inventariando a
América para viabilizar a colonização. Com o passar dos anos os
relatos foram ficando mais técnicos e carregados de descrições de
tudo aquilo que pudesse facilitar o processo de colonização.
Enfim, muitos autores já se tornaram referência sobre a
temática das narrativas de viagem e não é nosso propósito fazer
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um estado da arte a esse respeito1. Reconhecemos, no entanto, que
os (as) viajantes foram grandes cronistas que evidenciaram em
suas obras aspectos da terra, das gentes e de seus costumes. Dentre
as inúmeras possibilidades que o uso dessas fontes permite à
pesquisa histórica encontra-se a de explicar questões relativas às
práticas e representações (CHARTIER, 1988) dos grupos sociais
sobre e a partir de seus hábitos alimentares.
História da alimentação: notas sobre a definição de um campo
de estudo
O estudo da alimentação revela-se fascinante por permitir
desvendar, a partir de uma prática cotidiana, valores, significados e
representações sobre os grupos sociais. O campo da história da
alimentação, por ser amplo e possibilitar diferentes abordagens e
problematizações, tem absorvido pesquisas cujas fontes têm sido
igualmente bastante variadas.
Henrique Carneiro (2003, p. 131) explica que a História
da Alimentação é considerada um campo de estudo histórico ou
historiográfico, que se transforma em “um espaço conceitual
elástico e de fronteiras difusas [...] a partir de diversas fontes –
literárias, folclóricas, iconográficas, econômicas e arqueológicas”. A
antropologia, de acordo com Meneses e Carneiro (1997, p. 19),
pode ser considerada a disciplina que mais se preocupou com a
temática da alimentação. Recolhendo grande acervo de
informações, ela exerceu sobre as demais disciplinas, inclusive a
História, influência mais que considerável. Os profissionais da
antropologia buscaram trabalhar com técnicas de uma etnografia
sistemática baseada nos hábitos alimentares para, assim,
interpretá-los culturalmente.

1

Dentre eles estão, por exemplo, Ana Maria Belluzzo (1996; 1999) Mary Louise Pratt (1999), Ronald
Raminelli (2000), Mirian Lifchitz Moreira Leite (1997), Flora Sussekind (2000).
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Santos (2005, p. 83) corrobora esse pensamento ao
afirmar que, durante muito tempo, “a alimentação e as práticas
culinárias constituíram-se em espaços privilegiados de estudos da
antropologia e dos antropólogos”. Nessa direção, Meneses e
Carneiro (1997) destacaram dois importantes trabalhos no campo
da História da Alimentação. O primeiro, de Redcliffe Salamam
(1949), realizou estudo sobre a batata e suas influências sociais na
história; o segundo, de Sidney Mintz (1986; 1996), investigou sobre
o açúcar e suas relações com o capitalismo, com destaque às
condições de sua produção, como a exploração do trabalho escravo.
Meneses e Carneiro (1997, p. 17) afirmaram que os trabalhos de
Mintz sobre o açúcar funcionaram como uma “metáfora para
articular os diversos agentes sociais e dar inteligibilidade à
interação entre eles”.
Como destacou Carneiro (2003), em 1932, o trabalho
pioneiro realizado pelo botânico Adam Maurizio sobre a história
dos vegetais influenciou e possibilitou, anos mais tarde, que
historiadores franceses como Lucien Febvre, Fernand Braudel e
Jean–Louis Flandrin desenvolvessem e introduzissem o tema na
historiografia. Os estudos apresentados por esses historiadores
fundamentaram-se no conceito de vida material. A partir de então,
o estudo da história da alimentação sofreu uma verdadeira
mudança.
Os anos 1960 e 1970 foram fundamentais para a
institucionalização da história da alimentação enquanto campo
historiográfico. Nesse período, por exemplo, ao estudarem
questões demográficas, historiadores demonstraram que a história
da alimentação poderia ser uma importante categoria e campo a
ser explorado na historiografia2. A partir desse entendimento, a
história da alimentação passou, a partir da década de 1970, a
2

Pesquisadores como Fernand Braudel (1961, 1970, 1994), Jean Paul Aron (1961, 1975), Bartholomé
Benassar e Joseph Goy (1975), Maurice Aymard (1975) e Jean Louis Flandrin (1983); Flandrin e
Montanari (1998) são alguns exemplos.
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relacionar-se com os aspectos culturais e sociais. Os conceitos de
vida cotidiana, cultura material, mentalidades, corpo, família e
morte se tornaram em alguns elementos que fundamentaram e
consolidaram a história da alimentação enquanto campo de
pesquisa da história. Aos poucos, o campo histórico, convergindo
de forma inter e multidisciplinar, com base em diferentes
procedimentos metodológicos e discussões teóricas, passou a
compreender a História da Alimentação como um domínio que
objetiva estudar “as preferências alimentares, a significação
simbólica dos alimentos, as proibições dietéticas e religiosas, os
hábitos culinários, a etiqueta e o comportamento à mesa”, bem
como suas “significativas relações em cada sociedade com os mitos,
a cultura e as estruturas sociais” (SANTOS, 2009, p. 92).
A historiografia dos últimos anos apresenta uma relação
especial com a temática da alimentação. Uma expressão dessa
relação é sua perceptível expansão, sob diferentes enfoques, tanto
na pesquisa acadêmica como no mercado editorial. É evidente o
crescimento das inúmeras possibilidades a serem pesquisadas no
campo histórico. Pilla e Saucedo (2015, p. 1) ratificam que o campo
da história da alimentação permite e reforça o diálogo entre
diversos campos de saberes, utilizando, para isso, uma grande
possibilidade de fontes, metodologias, teorias e conceitos. Há, nesse
sentido, “uma vasta gama de possibilidades de investigações a
partir de livros de receitas, manuais de culinárias, revistas de
gastronomia, literatura, obras de arte, tratados de agricultura,
livros de economia doméstica”, dentre outros (PILLA e SAUCEDO,
2015, p. 1). A invasão do tema da alimentação nas ciências
humanas, conforme observou Carlos Roberto Antunes dos Santos
(2009), deu-se a partir do momento no qual ocorreu a percepção
de que a formação do gosto alimentar não é, exclusivamente,
determinado pelos valores nutricionais e/ou biológicos. Essa
percepção permitiu conceber o alimento como uma categoria
histórica, pois ele permite compreender padrões de permanência e
mudança dos hábitos e das práticas alimentares em ritmos
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diferenciados pela própria dinâmica social. No Brasil, o campo da
história da alimentação tem encontrado cada vez mais adeptos
entre os pesquisadores3.
O tema da história da alimentação tem recebido nossa
atenção a partir do uso das narrativas de viagem. Como tema de
pesquisa de tese de doutoramento em História, um de nós procura
compreender como a alimentação do Rio Grande do Sul
oitocentista é representada na “literatura de viagem” do século
XIX4. Como coordenadores de um projeto de pesquisa vinculado ao
Departamento de História e Geografia da Universidade de Santa
Cruz do Sul, estamos realizando interlocuções entre alimentação e
literatura de viagem nos cursos de História e Gastronomia,
particularmente a respeito dos hábitos alimentares da Região do
Vale do Rio Pardo5. O texto que segue abordará alguns tópicos
relativos às possibilidades metodológicas para a análise desses
relatos de viagem, que são, conforme destaca Junqueira (2011, p.
44), “fontes muito utilizadas por historiadores” e que, “nos últimos
anos, vêm ganhando espaço na pesquisa histórica”.
Narrativas de viagem: algumas possibilidades metodológicas
Miriam Moreira Leite (1997, p. 9) afirma que os registros
de viajantes estrangeiros têm sido frequentemente utilizados como
fonte para estudos nas disciplinas de “História, Sociologia,
Economia e Antropologia”. Os relatos de viajantes, segundo ela,
podem ser considerados como fontes primárias, pois são, “de uma
3

Ver, por exemplo, Gilberto Freyre (1997); Câmara Cascudo (1983); Henrique Carneiro (2003,
2005); Carlos Roberto Antunes dos Santos (1995, 2005, 2009); Leila Algranti (2010).
4

Trata-se do projeto de pesquisa “Do garfo à pena: um estudo das práticas alimentares no Rio
Grande do Sul a partir de relatos de viajantes oitocentistas (1820-1860)”, de Everton Luiz Simon,
orientado pela profª. Dra. Eliane Cristina Deckmann Fleck, no Programa de Pós-Graduação em
História da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS.
5

Trata-se do projeto “Entre o garfo e a pena: trabalho e alimentação no Vale do Rio Pardo nos
registros de viajantes europeus do século XIX”, em desenvolvimento na Universidade de Santa Cruz
do Sul – UNISC.
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forma ou de outra, depoimentos a respeito de situações
testemunhadas”, e assim, preocuparam-se em “descrever
minuciosamente algumas situações” (1997, p. 15).
As narrativas de viagem são resultados de uma
importante etapa no processo de viajar, tanto para “o viajante que,
no ato da escrita adquire autoridade sobre sua própria experiência
no campo, quanto para o leitor sedentário, que reanima, com sua
imaginação, as imagens grafadas no papel” (MARTINS, 2001, p.
29). Como destaca Geraldino (2015, p.16), a narrativa “é também
um texto composto de conteúdos normativos, conceituais, culturais
e poéticos próprios”. Para trabalhar com essas narrativas como
fonte de pesquisa, é importante considerar as diferentes sugestões
metodológicas disponíveis na literatura.
Francismar Carvalho (2005) afirma que existem alguns
temas e estilos de relatos que caracterizam suas épocas. Para ele, a
análise dessas fontes exige reconhecer e/ou considerar: a) o
contexto de produção do texto; b) que os autores recortaram e
classificaram a realidade que observaram ou experimentaram; c) o
que condicionou aquela escrita e quais são as propriedades e a
autoridade do discurso. Além disso, também é preciso ter clareza
dos objetivos das narrativas de viagens e considerá-las como textos
em movimento. Segundo o autor:
Ao pensar no relato de viajante como dispositivo textual, a
primeira advertência que se impõe é a sua contextualização na
qualidade de discurso inserido numa época determinada. São
textos e, portanto, são condicionados por um contexto de
produção (CARVALHO, 2005, p. 3).

A análise dos relatos de viagem pode proporcionar uma
maneira de olhar a sociedade brasileira através do olhar e dos
escritos dos viajantes europeus e, assim, de compreender como
nossa geografia, nossa natureza, nossos povos e costumes eram,
então, compreendidos por aqueles que se aventuravam em aqui
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chegar. Eliane Fleck (2006, p. 274) assinala que os relatos
produzidos por viajantes estrangeiros são fontes imprescindíveis e,
portanto, devem ser submetidas a um exame analítico minucioso
de quem as utiliza para o estudo da História Social e, assim, tornar
válida sua contribuição. Para tanto, é importante “ter clareza dos
objetivos das viagens quando se analisa seus relatos: saber se são
interesses militares, econômicos, políticos, empresariais, científicos
etc., ou vários destes ao mesmo tempo” (CARVALHO, 2005, p. 13).
Independentemente da abordagem metodológica, é necessário
considerar que “antes de chegar ao texto, o autor passou por uma
experiência e a percebeu como tal”. Ou seja, as narrativas
produzidas “[...] exprimem a maneira pela qual seus autores
‘recortaram’ e classificaram a realidade que observaram e
experimentaram” (CARVALHO, 2005, p. 4 - 5).
Portanto, para os pesquisadores que objetivam utilizar as
narrativas de viagem, é preciso lembrar sempre que tais relatos
devem ser analisados com atenção a diferentes aspectos. Dentre
eles, “devemos nos perguntar quem é o escritor do relato ou quem
ele quer ser” (JUNQUEIRA, 2011, p. 45). Outras questões são
igualmente importantes: em que contexto a narrativa foi
produzida? A qual lugar social o autor pertence? Quais eram as
relações entre o cronista/viajante e a sociedade que ele descreve?
Com quem os viajantes dialogam no decorrer da narrativa?
Segundo Junqueira, outro aspecto importante a ser considerado diz
respeito ao período no qual foram escritos os relatos: se durante a
viagem, logo após, ou muito tempo depois. Como salientou a
pesquisadora, “o relato de viagem nem sempre trata daquilo que o
viajante viu, na hora em que viu e como as coisas se deram”
(JUNQUEIRA, 2011, p. 49).
Ilka Boaventura Leite (1996, p. 15) observa que cada
viajante, ao construir o texto, pode sistematizar “fragmentos da
experiência da viagem de outros, de suas vivências, expectativas e
frustrações. A viagem enquanto texto adquire uma fascinante
multidimensionalidade”. Eliane Fleck (2006, p. 303), em direção
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semelhante, sugere que o pesquisador, ao “analisar esses
registros”, deve atentar para o “lugar de enunciação” do discurso,
bem como se o viajante tem interesse em atender alguém que o
financiou. Muitas vezes, os viajantes realizavam suas viagens
através de incentivos financeiros motivados por uma sociedade
científica, ou por uma academia de ciências. Esse tipo de
observação, referente aos lugares sociais do discurso (CERTEAU,
2000), também contribui para a compreensão e análise dessas
fontes.
Ler uma narrativa de viagem exige, pois, estar atento a
um conjunto de questões. A atenção para essas diferentes
interrogações por parte do pesquisador permite “a leitura de seu
conteúdo latente através do conteúdo manifesto”, ou seja, “aquele
[conteúdo] que aflora através de indicações biográficas, da
profissão do autor, do período de permanência, da dedicatória, da
temática e da abordagem” (MOREIRA LEITE, 1997, p. 16).
Para uma leitura crítica dos relatos de viagem, também é
importante concebê-los como “um corpus documental
consideravelmente diversificado”, ou seja, de que é improvável
encontrar homogeneidade entre essas fontes (JUNQUEIRA, 2011, p.
45-46). Conforme Junqueira, cada relato é único e, embora seja
possível encontrar semelhanças nos relatos que foram realizados
em um mesmo período, o pesquisador deve levar em consideração
suas diferenças. Para isso é preciso, da mesma forma, considerar
que:
Alguns relatos de viagem são, dessa maneira, textos muito
influentes e, por conseguinte, mobilizadores [...] Essas viagens
novamente, reais ou imaginárias providenciaram um corpo de
referência ou ‘intertextos’ para escritos modernos (JUNQUEIRA,
2011, p. 49-50).

Sob esse aspecto, Roger Chartier (1999, p. 77) é
categórico ao afirmar que “um texto carrega diferentes
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interpretações, compreensões e usos de seus diferentes públicos”.
Segundo ele, “um historiador deve vincular em um mesmo projeto
o estudo da produção, da transmissão e da apropriação dos textos.
São apropriações diferentes, múltiplas experiências”. Nesse
sentido, os relatos produzidos por viajantes europeus que viajaram
ao Brasil podem ser examinados à luz da análise crítica textual,
como salienta Junqueira (2011). A análise crítica textual objetiva
estudar os textos e a sua preservação e/ou corrupção ao longo do
tempo, visando reconstituí-los com base na documentação
disponível. Chartier (1999) e Junqueira (2011) corroboram esse
pensamento ao afirmarem que uma obra não é jamais a mesma.
Quando inscrita em formas distintas, ela carrega, a cada vez, um
outro significado. Como descreve Cambraia (2005, p. 11), “o escopo
da crítica textual é o fato de que um texto sofre modificações ao
longo do processo de transmissão” e que essas alterações ao longo
desse processo “podem ser distribuídas em duas categorias:
exógenas6 e endógenas7”.
Além da crítica textual, outra possibilidade de análise
citada na literatura é a Análise Intertextual. Miriam Moreira Leite
(1997) indica ao pesquisador que a metodologia da Análise
Intertextual contribui para a compreensão dos registros textuais.
Na mesma direção, Koch e colaboradores (2007, p. 9) afirmaram
que a intertextualidade permite uma abordagem sob perspectivas
teóricas distintas, incluindo influências tanto da Linguística Textual
como da Teoria Literária. Ao realizar esse procedimento, deve-se
elaborar um conjunto de categorias temáticas que são construídas
6

Segundo Cambraia (2005, p. 12), estas ocorrem a partir dos processos de “corrupção do material
utilizado para registrar um texto: tanto da matéria subjetiva (papiro, pergaminho, papel, etc.),
quanto da matéria aparente (grafite, tinta, etc.). Isto significa que, mesmo que nenhuma cópia fosse
feita de um registro original de punho do próprio autor, ainda assim a transmissão desse registro
poderia sofrer modificações, pois furos no suporte podem criar lacunas que exigiriam o trabalho do
crítico textual para serem preenchidas”. O autor afirma que “a corrupção do material dá-se por
vários motivos: umidade, sol, fogo, insetos, vandalismo”.
7

“[...] são aquelas que derivam do ato de reprodução do texto em si, ou seja, do processo de
realização de sua cópia em um novo suporte material” (CAMBRAIA, 2005, p. 16).
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“a partir de diferentes leituras de cada exemplar”. Essa técnica,
segundo Moreira Leite (1997), permite compreender as possíveis
relações de semelhanças e, também, de diferenciação entre os
textos analisados pelo pesquisador.
Uma terceira possibilidade de análise desse tipo de fonte é
Análise Textual Discursiva (ATD) que “opera com significados
construídos a partir de um conjunto de textos” (MORAES e
GALIAZZI, 2016, p. 36). A metodologia propõe descrever e
interpretar os múltiplos sentidos que a leitura e a interpretação de
um conjunto de textos revelam. Ela está organizada em três
momentos. Inicialmente, os textos são separados em unidades de
significado. Chamada de unitarização, essa fase consiste em “um
esforço de construção de significados” ou de identificação “e
elaboração de sentidos a partir dos textos sob análise” (MORAES e
GALIAZZI, 2016, p. 75). A segunda etapa, chamada de
categorização, ocorre quando as unidades de significado são
organizadas através de critérios baseados em dimensões como
semelhança e diferenciação. Ela corresponde a um processo de
“simplificações, reduções e sínteses de informações de pesquisa”
que pode ser realizado a partir de processos de “comparação e
diferenciação de elementos unitários” que irão resultar em um
conjunto de elementos em comum (MORAES e GALIAZZI, 2016, p.
106). A partir da organização das categorias, encaminham-se para
descrições e interpretações que, ao serem transformadas em textos
(metatextos), são capazes de apresentarem novos modos de
compreender os fenômenos investigados.
Pedruzzi e
colaboradores (2015) acrescentam que o metatexto, por envolver
um processo de escrita, necessita ser constantemente aperfeiçoado
e reorganizado e, por isso, é importante que o pesquisador faça
uma permanente reconsideração em relação à sua estrutura e aos
seus argumentos.
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Considerações finais
Ao discorrermos sobre as abordagens metodológicas das
narrativas de viagem, evidenciamos três diferentes caminhos
citados na historiografia. Um deles, conhecido como Análise Crítica
Textual, objetiva estudar os textos e a sua preservação e/ou
corrupção ao longo do tempo, visando reconstituí-los com base na
documentação disponível. Outra abordagem, conhecida como
Análise Intertextual, foi utilizada e defendida por Miriam Moreira
Leite (1997) ao afirmar que, ao analisar as narrativas de viajantes,
deve ser elaborado um conjunto de categorias temáticas que são
construídas a partir de diversas leituras realizadas com os
exemplares. Uma terceira perspectiva, chamada de Análise Textual
Discursiva, pode ser realizada após um processo de transformação
do conteúdo em categorias, em que os textos são separados em
unidades de significado. Estas, por si mesmas, podem gerar outros
conjuntos de unidades oriundos da interlocução empírica, da
interlocução teórica e das interpretações feitas pelo pesquisador.
Enfim, são muitas as alternativas metodológicas e de
abordagem para que a História da Alimentação possa ser
compreendida através da literatura de viagem. Não foi objetivo
desse texto apresentar ou esgotar todas as possibilidades. O que se
pretendeu demonstrar foi a potencialidade dessas fontes para o
estudo das práticas e das representações dos hábitos alimentares.
Independentemente do método utilizado para o uso das narrativas
de viagem, é possível valer-se de um conjunto de questões e
orientações significativas encontradas na historiografia para a sua
problematização e análise. A partir delas podemos explorar não
apenas as representações construídas sobre a alimentação pelos
viajantes, mas, também, interrogar sobre quais padrões culturais
elas estiveram ancoradas, o que revelam e/ou inventariam sobre
uma história da alimentação.
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ALICE DUBINA TRUSZ
Caminhos
Embora participe de forma ativa do GT há cerca de cinco
anos, não foi sempre assim. Minha memória dos anos anteriores é
esparsa, feita de passagens, idas e vindas. Não resistindo à
natureza do ofício, acabei consultando documentos e verifiquei que
essa participação foi maior e mais diversificada do que lembrava,
ainda que descontínua. Não tive Sandra Pesavento entre os
professores da graduação em História, que concluí na UFRGS em
1989. Só a conheci depois, quando me tornei, por conta desses
inesperados e decisivos acontecimentos da vida, sua bolsista de
iniciação científica. Foi o primeiro de seus projetos de pesquisa
sobre aS históriaS de Porto Alegre de que participei. E essa
parceria se renovaria sucessivamente, estendendo-se aos meus
próprios projetos, de mestrado e doutorado. A prática que com ela
aprendi, de SER historiadora (eu era licenciada), me trouxe de
volta à História, que havia abandonado. A razão foram as novas
perspectivas abertas ao conhecimento do passado, instigantes e
promissoras, pelas quais Sandra militava. Para estimular tal
prática e sua reflexão constante é que ela fundou o GT História
Cultural RS, como grupo de trabalho coletivo. A mentora se foi,
mas o grupo continua, completando agora seus 20 anos, e lembro
muito dela a cada vez que conseguimos realizar uma atividade que
nos dá e lhe daria orgulho e nos traz novas motivações. Ela era
uma pessoa com muitos planos, muito ânimo, curiosidade e
coragem. Também isso nos legou, ensinando com o seu exemplo
que o fazer histórico é uma grande responsabilidade, mas também
pode ser um grande prazer.

ALICE D. TRUSZ; CARMEM A. RIBEIRO; EDUARDO R. J. KNACK; VIVIANE V. HERCHMANN (ORGS.) | 281

CARLA SIMONE RODEGHERO
Horizontes
Assumi a Coordenação do GT de História Cultural entre
julho de 2014 e julho de 2016, ao lado da colega Alice Dubina
Trusz. Isso se deu depois de um longo tempo participando – na
medida do possível – das atividades do Grupo, o qual estava em
fase de formação na segunda metade dos anos 1990, época em que
realizei os meus estudos de pós-graduação na Universidade Federal
do Rio Grande do Sul. Era uma época de intensas disputas
acadêmicas dentro da História e, ao mesmo tempo, para mim, da
descoberta de possibilidades que ainda não tinha vislumbrado em
minha formação de graduação. As atividades que o GT
proporcionava e que naquela época eram articuladas pela
professora Sandra – desde grandes eventos com convidados
internacionais até pequenas reuniões de apresentação dos
trabalhos em andamento dos seus membros – foram fundamentais
para uma abertura de horizontes e influenciaram de forma
definitiva nas minhas opções teóricas e preocupações
metodológicas. Quando, cerca de 20 anos depois, estive à frente do
GT, fazia-me bem acreditar que um processo parecido pudesse
estar sendo vivido por jovens pesquisadores e pesquisadoras.
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CARMEM ADRIANE RIBEIRO
Experiência e amizade
A História Cultural perpassou pela minha trajetória
acadêmica antes de iniciar minha participação de forma efetiva no
Grupo de Trabalho História Cultural. Em 2009, participei do
momento de lançamento do livro comemorativo aos 10 anos do GT
– Narrativas, imagens e práticas sociais. Percursos em História
Cultural –, e da homenagem de tributo à precursora do GT, a
professora Dr.ª Sandra Jatahy Pesavento.
Difícil escrever sobre o GT sem mencionar a Prof.ª Dr.ª
Sandra Jatahy Pesavento. Não tive o privilégio de conhecê-la como
outros colegas do GT, nunca fui sua aluna, orientanda, nem convivi
com ela. Porém, tenho o privilégio de compartilhar suas
experiências, seus textos, seu conhecimento e sua grande
contribuição para a historiografia e para o GT História Cultural.
Até 2009, eu participei de alguns eventos promovidos pelo GT,
residia no interior do Estado, o que dificultava um pouco. Com a
mudança de residência para Porto Alegre, foi possível participar de
forma mais efetiva nas reuniões e nos eventos.
Desde 2011, participo da organização das Jornadas de
História Cultural e dos demais eventos promovidos pelo GT.
Participar do GT, organizar eventos, compartilhar momentos de
estudo, debates e reflexões possibilita uma ótima experiência
profissional, que além de proporcionar aprendizado contínuo,
ainda permite contato com pesquisadores de diversas regiões do
Brasil, de diversas áreas e campos de estudo. Assim, o Grupo de
Trabalho História Cultural é um espaço de construção e
socialização do conhecimento e aprendizado, mas também é um
espaço de convívio social e amizades.
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CLAUDIA MUSA FAY
Conheci a historiadora Sandra Pesavento, mais de perto,
em 1998, quando ingressei no Programa de Pós-Graduação em
História da UFRGS para fazer o Doutorado. Como professora,
sempre trazia novidades e, na época, voltava de um estágio de PósDoutorado em Paris. Suas aulas, embora fôssemos apenas quatro
alunos, eram sempre animadas. Lembro de vê-la chegar com uma
mala de viagem – aquela com rodinhas – e ao abri-la, na sala de
aula, estava recheada de livros com fotografias de Paris. Queria nos
mostrar as imagens, detalhes desconhecidos da cidade, como as
passagens que se deliciava em descrever. Penso hoje, na forma
didática que encontrou, despertando a curiosidade sobre os temas
urbanos.
Convidava, muitas vezes, nossa turma para tomar vinho
na sua casa. Seu apartamento fascinava pela quantidade de livros e
lembranças trazidas das viagens. A sala grande, com vista para a
Av. Venâncio Aires, era dividida com sua biblioteca, mesa de jantar
e sofás. Tudo me chamava a atenção, desde o seu gato de
estimação até sua coleção de caixinhas arrumada nas estantes. Foi
das poucas professoras que conheci que abria suas portas para os
alunos.
Ajudei na realização do 10 Simpósio de História Cultural
em 2001; o evento foi realizado em parceria entre PUCRS e UFRGS
e a conferência de Carlo Ginzburg marcou a abertura do evento.
Sandra tinha um jeito especial de organizar, gostava de receber
bem os convidados, desde o momento em que chegavam no
aeroporto até a partida.
Hoje, quase dez anos depois que perdemos Sandra, ainda
lembro de suas palavras com muito carinho. Sua extrema
sensibilidade fazia com que transitasse em vários campos do
conhecimento. O GT de História Cultural continua em reuniões,
jornadas e simpósios, preservando sua memória em nossos
escritos e em nossos corações.
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CLÁUDIO DE SÁ MACHADO JR.
A História Cultural na minha vida
Suponho que a primeira vez que tive notícias do GT de
História Cultural RS foi pela grande repercussão do I Simpósio
Nacional de História Cultural, realizado nas dependências da
UFRGS, e que contaria, entre outros, com a presença de Carlo
Ginzburg. Não tive a felicidade de participar do evento, devido às
limitações de tempo que tinha naquele momento, e talvez por não
ter me dado conta de que a História, definitivamente, seria a
carreira profissional da minha vida. Dentre incertezas, o que não
faltava era vontade de participar.
Em outro momento, que nestes devaneios da memória
não situamos bem no tempo físico, lembro de ter recebido notícias
de uma reunião de trabalho do GTHC-RS no Arquivo Histórico do
RS. Estudante motivado pela iniciação científica, e com afinidades
pela História Cultural, consegui participar. Tenho a imagem da
Prof.ª Sandra Pesavento como a responsável por guiar os temas
que pautaram o encontro. Foi neste momento, acredito, que tive o
primeiro contato efetivo com o GT, sem saber muito bem como
poderia contribuir, mas muito interessado em participar de algo
que considerava importante para minha formação.
Sandra viria a participar da minha banca de mestrado, e
quis o destino que não participasse da minha trajetória de
doutorado. A última vez que a vi foi em Goiânia, durante a
realização do IV Simpósio Nacional de História Cultural. Dois anos
depois, em 2010, fui convidado a assumir a secretaria do GT, e na
gestão seguinte, a coordenação. Nunca imaginaria que me
aproximaria tanto. Considerava uma imensa responsabilidade, que
me remetia invariavelmente à imagem da Sandra. Encerrei a
gestão em Curitiba, já atuando pela UFPR, para onde trouxe essa
vivência da História Cultural, especialmente aplicada às demandas
da História da Educação.
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DANIELA MARZOLA FIALHO
Sobre minha participação
Quero narrar aqui um pouco das ligações que tive com o
GT de História Cultural do RS. Sou arquiteta e urbanista de
formação (UFRGS – 1989), com mestrado em Planejamento
Urbano e Regional (PROPUR/UFRGS – 2000) e Doutorado em
História (PPG-HISTÓRIA/UFRGS – 2010).
Minha ligação com o GT começou através da minha
orientadora, tanto no mestrado quanto no doutorado, a Profa. Dra.
Sandra Jatahy Pesavento. Trabalhei sempre com temas ligados a
História da Cidade, no caso Porto Alegre. Na dissertação trabalhei a
questão de como as imagens – as representações gráficas – contam
o passado da cidade. A discussão abordou a forma como a
computação gráfica conta essa história e como ela se diferencia do
desenho e da fotografia. Já no doutorado a tese se centrou nos
mapas antigos de Porto Alegre e a leitura da história da cidade
através da leitura dos mapas.
Meu primeiro contato com atividades do GT foi pela
participação no I Simpósio Nacional de História Cultural, em 2002,
quando assisti à palestra de Carlo Ginzburg. Enquanto secretária
do GT, em 2006-2008, ajudei a elaborar o site da entidade.
A atividade mais relevante da qual fiz parte foi a
organização do 1.º Colóquio Internacional de História Cultural da
Cidade - Sandra Jatahy Pesavento que aconteceu em Porto Alegre
entre os dias 09 e 11 de março de 2015. Participei da organização
deste Colóquio, e de um livro com as palestras do mesmo,
juntamente com os professores Drs. Jacques Leenhardt, Charles
Monteiro, Nádia Maria Weber Santos e Antonio Dimas.
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DÉBORA TAISA KREBS
Reminiscências culturais
Relembrar um período de intensa troca de conhecimento,
de aprofundamento em tópicos de História Cultural e a
possibilidade de conviver com tantas pessoas dedicadas ao
conhecimento histórico é motivo de grande alegria.
Fui vice-coordenadora do GT de História Cultural no
período de 2006 a 2008, durante a coordenação da querida e
competente Profa. Dra. Nádia Maria Weber Santos. Foi uma época
muito profícua, pois organizamos diversos eventos dedicados à
divulgação e discussão sobre os mais variados tópicos de História
Cultural.
Como destaque do período em que fiz parte da
coordenação, gostaria de citar as duas edições da Jornada de
História Cultural – VII e VIII – que ocorreram dentro do escopo da
Feira do Livro. Foram oportunidades inestimáveis de troca de
conhecimento, em um ambiente emblemático para Porto Alegre.
A presença sempre atenta e construtiva da nossa mestra
maior, Profa. Dra. Sandra Jatahy Pesavento, foi um grande suporte
ao nosso trabalho. Seu entusiasmo e trabalho incansável
inspiraram não só a criação deste GT, mas igualmente a vida
acadêmica de muitos historiadores.
A trajetória de sucesso deste GT deve-se principalmente à
dedicação de seus integrantes, empenhados na construção de um
conhecimento histórico que contemple a diversidade, a
sensibilidade, os mais variados temas e abordagens da História
Cultural. Agradeço a lembrança da atual coordenação e a
oportunidade de reviver um momento muito importante da minha
trajetória como historiadora.
Que venham os próximos 20 anos!
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MARA REGINA DE JESUS PERES
Entre bastidores e palcos à criação de laços: o GT de História
Cultural
O convite para elaborar um texto relativo ao GT de
História Cultural da ANPUH/RS me soou como desafio: seja pelo
afastamento do grupo há nove anos, seja pela rememoração do que
desenvolvemos, que ia além de mera atividade acadêmica. Tratavase de um convívio intenso e regular, que estreitou vínculos sociais.
Nesse sentido, a escrita deste relato envolve questões também
pessoais, pois não é possível fazer tal exercício sem visualizar os
demais colegas, em especial a figura da Profa. Dra. Sandra
Pesavento, que, de personalidade múltipla, buscou abraçar os
estudos desenvolvidos na área. Diferentemente do que até então
delimitavam os GTs da ANPUH/RS, divididos a partir de temáticas,
surgia um grupo que se debruçava neste referencial teórico: o GT
de História Cultural.
Quando busco lembranças referentes à minha
participação no GT, me ocorrem momentos de grande socialização,
que se distanciavam da formalidade dos ambientes acadêmicos. A
riqueza dos encontros se dava pelo que acontecia nestes bastidores,
uma vez que, na verdade, as casas de diferentes membros do grupo
serviam de palco para tais reuniões. Minha lembrança vai para as
tantas vezes em que, desde sua criação, secretariei tais assembleias
e construímos juntos eventos – tais como os Simpósios Nacionais e
as Jornadas de História Cultural – mas também recai nos laços que
ali foram construídos. Escrever esta reminiscência, atribuída de
significado e valor, traz à tona as sensibilidades na ocasião da
solenidade destes vinte anos.
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MARIA LUIZA FILIPPOZZI MARTINI
“Conhecendo Miguel Marques, o KGB”
Pela Crioula Fausta de Sandra me dei conta que meu
caminho era a História Cultural. Ela me mostrou os instrumentos
para acessar a palavra alma, como dizem os guaranis, a pessoa de
Miguel Marques. Não importa que a danada da Fausta, antes
lavadeira, tenha chegado a ser dona de bordel, que também era
favorita de Borges de Medeiros, jamais se teve a prova. Miguel não
era lindo, a começar por seu olho torto, mas por seu texto sim. Que
os pingos fiquem sobre os is: Sandra era uma historiadora clássica,
de arquivos vasculhados e cruzados, formados em suas pesquisas
sobre Porto Alegre no século XlX, quando recolheu rastros de
mulheres pobres, acusadas de crimes, durante suas mal havidas
existências. “Muitas destas histórias permaneceram na memória
popular; outras foram esquecidas, registradas em jornais, livros e
registros policiais" (Ver Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, 2009). Eu
sou do tempo presente, da fala (palavra-alma). Fui questionada
sobre a verdade do que Miguel dizia. Não importa se é verdade ou
mentira. Importa sua narrativa. Exemplo, sua fala sobre Josias,
analfabeto:
Puxa [...] um negro desse tamanho, bonito, negro dos negros,
não sabe ler nem escrever?
Não sei.
Mas como é que tu falas?
Acho que foi Deus.
Deus não existe. É um pobre diabo.
Aí botamos o Josias na banda. Em 12 meses aprendeu a ler,
escrever e tocar pistom.

Miguel KGB, Crioula Fausta e Joana Eiras, prazer em
conhecê-lo, conhecê-las.
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MIRIAM DE SOUZA ROSSINI
Um pouco de Histórias e de Memórias
Em 1995, ingressei em primeiro lugar na primeira turma
de doutorado da UFRGS. Ali começava, formalmente, minha
relação com a História Cultural, pois tive como orientadora a Dra.
Sandra Jatahy Pesavento. Ao longo do curso, participei de vários
debates sobre história cultural, contribuindo a partir do cinema,
meu objeto de trabalho até hoje. A possibilidade de investir numa
área de fronteira, o cinema-história, foi o que me atraiu nesta
teoria e me fez atuar no GT. Dos muitos eventos em mais de vinte
anos, o primeiro em que participei após a defesa foi a III Jornada de
Estudos sobre História Cultural, um Workshop entre os dias 21 e
22 de setembro de 2000, no ILEA/UFRGS. Em cada dia, duas
questões propostas pelos membros e sendo debatidas pelos
demais. Um evento singelo, que ao todo reuniu doze pessoas, entre
debatedores e proponentes, de perfis tão diferentes quanto as
perguntas, mas tão coesos quanto a teoria de fundo que todos
abraçavam. Em 2009, quando assumi a coordenação do GT, sabia
que estava carregando aquele pequeno sonho, que às vezes se
amplia e abarca mais pessoas, e em outras se contrai. Porém,
mesmo que alguns membros tenham se afastado fisicamente, ido
para outros lugares, outras terras, aquele laço de fundo ainda é
perceptível, pois a história cultural é uma teoria que nos faz olhar
de um modo diferente para as produções humanas, percebendo em
todas as tênues tramas que unem o ontem e o hoje. Afinal o
imaginário é da ordem da longa duração.
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NÁDIA MARIA WEBER SANTOS
Memórias afetivas de GT
Como são memórias de memórias, precisam ter o tom
emocional, afinal, não existem memórias sem a carga de afeto
correspondente. Pois bem, o GT, para mim, tem uma carga afetiva
muito grande. Não somente porque foi a partir dele que entrei em
contato com o vasto e profícuo campo da História Cultural e seus
autores, seus referenciais teóricos absolutamente renovadores
dentro da historiografia contemporânea. Mas porque, a partir dele,
ganhei colegas, amigos e uma mestra das mais generosas: Sandra
Jatahy Pesavento. Para mim, o GTHCRS, fundado por ela em 1997,
e frequentado inicialmente por seus alunos de pós-graduação e
colegas que se debruçavam sobre este campo em construção no RS,
é a marca da Sandra. Foi a professora e a pesquisadora Pesavento a
pioneira da História Cultural no RS, trazendo para a academia e
para a pesquisa novos métodos, objetos e fontes. E era também no
GT que ela compartilhava isto, da forma mais alegre e generosa
possível, tanto nas reuniões informais no bar Pedrini ou em sua
casa, como nos eventos que ela começou a dar forma aqui em
Porto Alegre (as Jornadas de HC, entre outros), trazendo
convidados internacionais, até chegar à criação do GT Nacional de
HC (2001) e seus eventos nacionais a partir de 2002. Sinto-me
privilegiada por ter feito minha formação de pós-graduação com
ela e muito ter trabalhado por este GT, criando novos eventos,
publicando livros e, hoje, sendo a curadora do acervo de Pesavento
no IHGRGS, por meio do qual podemos abrir para a sociedade a
trajetória da pesquisadora e os documentos que evidenciam o
início da História Cultural do Rio Grande do Sul.
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PAULO ROBERTO STAUDT MOREIRA
Com cultura e com afeto
Pensar sob uma perspectiva cultural os meus temas de
pesquisa está intrinsecamente ligado a minha relação com a
professora Sandra Pesavento. Organizar na minha memória a minha
relação – já longeva – com o GT História Cultural – RS, também é
retomar as minhas recordações afetivo-profissionais com ela. Por isso,
ela será a grande personagem deste relato memorialístico.
Conheci pessoalmente a Sandra quando ingressei no PPGH
da UFRGS, no final da década de 80 do século passado. Ela na época
navegava por uma renovada história social do trabalho, e me
introduziu nos heterodoxos pensamentos dos neomarxistas ingleses.
Especialmente E. P. Thompson nos encantava na época, e confesso
que me mantenho meio apaixonado por ele até hoje. O culturalismo
thompsoniano permitia uma ampliação das análises historiográficas
sobre o comportamento das gentes (incluindo aí as escravizadas), sem
que perdêssemos o referencial do conflito social, da dominação e da
resistência.
Era uma época marcada pela redemocratização, depois de
uma dura (e esperamos que ultrapassada) ditadura civil-militar.
Estávamos otimistas com a guinada à esquerda da política brasileira e
com a incorporação de uma agenda voltada para a inclusão de
categorias sociais historicamente excluídas. A eleição do companheiro
Olívio Dutra, em 1988, para a prefeitura de Porto Alegre, espraiou a
esperança de que novos ares chegavam ao país. Fecho os olhos e
posso ver perfeitamente a comemoração que fizemos em 1994,
quando o mesmo Olívio chegou ao governo do estado do RS. Os céus
vertiam água sobre a capital do estado, mas nada arrefecia os ânimos
de uma multidão, que delirava de felicidade no Largo da Epatur. No
meio do dilúvio encontrei a Sandra, e ela, ignorando a chuva,
dançava.1
1

Tenho testemunhas desta cena, entre elas o livreiro Gustavo (Gus) Ventura, que em cima de um
carro assistiu a tudo, enquanto desfraldava uma enorme bandeira vermelha.
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Foi no ano de 1997 que a turma da Sandra criou o GT
História Cultural – RS. Olhando retrospectivamente, parece até lógico
que o pensamento sofisticado e curioso dela a levasse a trilhar e
mesmo ajudar a abrir a senda historiográfica da História Cultural no
Brasil. Sua afinidade com os excluídos a fez procurar ferramentas
teóricas e metodológicas que a introduzisse nos sentimentos dos
subalternos, das mulheres, dos indivíduos emparedados pelos muros
das Casas de Correção.
Em 1999, com o apoio do Arquivo Histórico do Rio Grande
do Sul, organizamos a I Jornada de História Cultural – Historicidades
de Finais de Século. Em 2001, nos auditórios do MARGS e do
Memorial do RS, realizamos a IV Jornada de História Cultural e II
Jornada de Estudos Americanos. Foi nesta época que assumi a
coordenação regional do GT, substituindo a Sandra, que nos dirigiu
entre 1997 e 2001. No ano seguinte, funcionou o I Simpósio Nacional
de História Cultural. Daí para frente, continuei sendo gentilmente
convidado para os eventos do GT HC/RS, mas sem me intrometer nas
duras tarefas de gestão.
Não quero terminar este meu relato memorialístico com
aquele dia de março de 2009, quando a Nádia Weber me ligou, de
manhã, comunicando o passamento de nossa amiga. Eu, então,
estudava na Corte (RJ) e aquele ensolarado dia não combinava com
uma notícia tão triste. Prefiro associar a Sandra às recordações de
uma última noitada que tivemos no seu apartamento da Venâncio
Aires, naquela Cidade Baixa impregnada de boemia, em Porto Alegre.
Ela fez questão de reunir os amigos culturalistas, numa derradeira
conversa, regada a vinho, boa comida e ótimas histórias. Ali se
revelava a sua face mais radiante, a de estupenda anfitriã e de griot
dos mais iluminados. Os risos daquela noite ainda ecoam nas nossas
memórias.
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9ª Jornada de História Cultural – “Tramas da Memória” (Casa de Cultura
Mário Quintana – Porto Alegre, 26.09.2009). Da esquerda para a direita:
Angélica Boff, Maria Eunice Maciel e Valeska Garbinatto.

9ª Jornada de História Cultural – “Tramas da Memória” (Casa de Cultura
Mário Quintana – Porto Alegre, 26.09.2009)
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Reunião de trabalho do GT História Cultural RS Sede da ANPUH RS –
Porto Alegre, 15.01.2011).

10ª Jornada de História Cultural – “Sensibilidades” (Santander Cultural –
Porto Alegre, 02.10.2011).
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11ª Jornada de História Cultural – “Cidade, Memória e Identidade”
(Museu Julio de Castilhos – Porto Alegre, 01.08.2013).

59ª Feira do Livro de Porto Alegre - “Leituras de História Cultural –
História, Fotografia e Memória” (Santander Cultural – Porto Alegre,
03.11.2013).
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Reunião de trabalho do GT História Cultural RS (Sede da ANPUH RS –
Porto Alegre, 07.12.2013).

Reunião de trabalho do GT História Cultural RS (Sede da ANPUH RS –
Porto Alegre, 14.03.2015).
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12ª Jornada de História Cultural – “História, Cultura e Imagem”
(Santander Cultural - Porto Alegre, 14.08.2015).

12ª Jornada de História Cultural – “História, Cultura e Imagem”
(Santander Cultural – Porto Alegre, 14.08.2015). Da esquerda para a
direita: Márcia R. de Oliveira, Carla Rodeghero, Alice. Trusz, Ulpiano B.
de Meneses, Eduardo V. Morettin, Viviane Herchmann e Carmem
Ribeiro.

298 | HISTÓRIA CULTURAL: MEMÓRIAS E PERSPECTIVAS DE PESQUISA

1º Colóquio Discente de Estudos Históricos Latino-Americanos
(UNISINOS - São Leopoldo, 27.08.2015). Da esquerda para a direita:
Gizele Zanotto, José Iran Ribeiro, Alice Trusz e Eliane D. Fleck.

61ª Feira do Livro de Porto Alegre - “Leituras de História Cultural –
História, Imagem e Representação” (Praça da Alfândega - Porto Alegre,
05.11.2015). Da esquerda para a direita: Alex Müller, David Zanoni,
Marlise Meyrer, Carmem Ribeiro e Eduardo Knack.
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Mostra “A Era Vargas – Documentários de Eduardo Escorel”
(CineBancários – Porto Alegre, 01.10.2016). Da esquerda para a direita:
Carla Rodeguero, Eduardo Escorel e Alice Trusz.

Curso de Extensão: “A História Cultural vai ao Cinema” (Cinemateca
Capitólio Petrobrás – Porto Alegre, 24.06.2017).
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13ª Jornada de História Cultural – “História e Literatura” (Santander
Cultural – Porto Alegre, 31.08.2017).

Acervo: GT História Cultural RS – ANPUH RS

SOBRE OS AUTORES
Alice Dubina Trusz – Possui doutorado, mestrado e graduação em
História, com formação na UFRGS. Realizou estágio de pósdoutorado na Escola de Comunicações e Artes da USP e estágio de
doutorado-sanduíche na EHESS, em Paris/FR. Tem experiência de
pesquisa em História da Cultura e da Visualidade, com ênfase em
História do Brasil República. Dedica-se ao estudo de manifestações
como a imprensa periódica ilustrada, a fotografia, as artes gráficas,
a publicidade e o cinema. Paralelamente à formação acadêmica,
atua como historiadora profissional. Foi vice-coordenadora do GT
História Cultural RS na gestão 2014-2016 e exerce a coordenação
na atual gestão, 2016-2018.
Carla Simone Rodeghero – É professora do Departamento e do
PPG em História da UFRGS. Entre suas publicações, estão os livros
O diabo é vermelho: imaginário anticomunista e Igreja Católica no
Rio Grande do Sul – 1945-1964 (Ed. UPF); Capítulos da Guerra
Fria: o anticomunismo brasileiro sob o olhar norte-americano –
1945-1964 (Ed. da UFRGS); Marcas da Memória: História Oral da
Anistia no Brasil, em conjunto com Antonio Torres Montenegro e
Maria Paula Araújo (Ed. da UFPE); e História Oral e Práticas
Educativas, com Lúcia Grinberg e Meri Frotscher (Ed. da UFRGS).
Foi coordenadora do GT de História Cultural entre 2014 e 2016.
Carmem Adriane Ribeiro – Doutora em História pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2015). Mestre em
Educação nas Ciências – História (2005) e Graduada em História
(2000), pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio
Grande do Sul (2001). Interesses de pesquisa: História Cultural,
fotografia, cultura visual, patrimônio, acervos, imigração,
memória, História Moderna e Contemporânea. Associada da
ANPUH-RS, participa dos GTs: História Cultural – RS e História,
Imagem e Cultura Visual. Foi secretária do GT História Cultural –
RS nas gestões 2012-2014 e 2014-2016. Na atual gestão, 2016-2018,

302 | HISTÓRIA CULTURAL: MEMÓRIAS E PERSPECTIVAS DE PESQUISA

ocupa
a
função
carmem.ribi@gmail.com

de

vice-coordenadora.

E-mail:

Claudia Musa Fay – Graduada e Mestre em História pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Doutora pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atua como professora
adjunta da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul,
no Programa de Pós-Graduação em História. Tem experiência na
área de História, com ênfase em História Moderna e
Contemporânea. Seus principais interesses de pesquisa são:
Aviação Civil, História Contemporânea, História do Brasil.
Cláudio de Sá Machado Jr – Professor Adjunto da Universidade
Federal do Paraná, com atuação nos programas de pós-graduação
em Educação e em História. Doutor em História pela Universidade
do Vale do Rio dos Sinos, com pós-doutorado na Universidade
Federal de Pelotas e na Universidade de São Paulo. Editor chefe da
Revista de História e Historiografia da Educação e coordenador do
GT de História da Educação da ANPUH. Desenvolve e orienta
pesquisas de mestrado e doutorado que têm como temas ou fontes
a fotografia, a imprensa e o patrimônio cultural. Foi coordenador
do GT de História Cultural RS na gestão 2012/2014 e secretário na
gestão 2010/2012.
Daniela Marzola Fialho – Arquiteta pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS), Mestre em Planejamento Urbano e
Regional – PROPUR/UFRGS, Doutora em História pelo
PPG/Historia-UFRGS. Fez estágio de doutoramento com bolsa da
CAPES na École des Hautes Études en Sciences Sociales, França,
sob a orientação do Prof. Dr. Jacques Leenhardt. Foi Coordenadora
do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e
Regional (PROPUR/UFRGS) de 11/2013 a 03/2016. É professora na
Faculdade de Arquitetura e no PROPUR/UFRGS. Atua nos
seguintes temas: história cultural, história urbana, cartografia e
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planejamento urbano. Foi secretária do GT de História Cultural RS
na gestão 2006-2008.
Danielle Heberle Viegas – Mestre e Doutora em História pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul/PUCRS.
Professora do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e
Bens Culturais e dos cursos de História e Arquitetura e Urbanismo
da Universidade Unilasalle. Pesquisadora do Observatório das
Metrópoles (Núcleo Porto Alegre) e membro da AHILA (Asociación
de Historiadores Latinoamericanistas Europeos). Áreas de
interesse e atuação: História Contemporânea do Brasil, história das
instituições e dos profissionais do planejamento urbano,
metropolização,
memória
e
território.
E-mail:
danielle.viegas@unilasalle.edu.br
Débora Taísa Krebs – Graduada e Mestre em História pela
UFRGS. Historiadora Independente. Foi Vice-Coordenadora do GT
de História Cultural de 2006 a 2008.
Éder da Silva Silveira – Professor pesquisador do Programa de
Pós-Graduação em Educação e do Departamento de História e
Geografia da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), onde
integra a linha de pesquisa Educação, Trabalho e Emancipação.
Doutor em História pela UNISINOS, realizou estágio de
doutoramento na École des Hautes Études en Sciences Sociales de
Paris (bolsa PDSE/CAPES). Mestre e pós-doutor em Educação pela
PUC-RS, é graduado em História e possui especialização em
Metodologia do Ensino de História e Geografia. E-mail:
eders@unisc.br
Eduardo Knack – Graduado e Mestre em História pelo Programa
de Pós-Graduação em História da Universidade de Passo Fundo,
Doutor em História pelo Programa de Pós-Graduação em História
da PUC-RS. Atualmente é Pós-Doutorando no Programa de Pós-
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Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural na
Universidade Federal de Pelotas, pesquisando relações entre
urbanização, modernização e patrimônio. Temas de interesse:
comemorações, memória, patrimônio e imaginário. Participa do
GT História Cultural-RS e do GT História, Imagem e Cultura
Visual. E-mail: eduardorjk@yahoo.com.br
Everton Luiz Simon – Professor e Coordenador do Curso
Superior de Tecnologia em Gastronomia do Departamento de
História e Geografia da Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC.
Doutorando em História pela UNISINOS (Bolsa CAPES). Mestre em
Desenvolvimento Regional, possui graduação em Gastronomia e
MBA em Gestão Empresarial pela UNISC. Tem experiências em
temas relacionados com a gastronomia, culinária regional, história,
viajantes europeus, patrimônio, memória e identidade regional. Email: evertonsimon@unisc.br
Flavia Renata Machado Paiani – Licenciada em História pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2008), Mestra em
História Social pela Universidade de São Paulo (2013) e Doutora
em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul (2017) com período sanduíche na Freie Universität Berlin (dez.
2014/out. 2015).
Jacqueline Ahlert – Doutora em História Ibero-americana pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Possui
graduação em Artes Plásticas (2004) e mestrado em História pela
Universidade de Passo Fundo (2007). Professora do Programa de
Pós-Graduação em História do Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas e da Faculdade de Artes e Comunicação – UPF.
Pesquisadora do Programa Rescate del Patrimonio Cultural
Indígena Misionero – Uruguay (PROPIM) e do Programa de
Pesquisas Interdisciplinares da Região Platina Oriental
(PROPRATA), em que colabora como pesquisadora-responsável
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pelo inventário do acervo de estatuária missioneira e colonial,
vinculado ao Laboratório de Cultura Material e Arqueologia
(LACUMA) – PPGH-UPF.
Joana Carolina Schossler – Doutora em História pela UNICAMP,
Mestre em História pela PUC-RS, especialista em conservação do
Patrimônio pelo Institut National du Patrimoine – INP/Paris e
graduada em história pela UNISC. Suas pesquisas abordam sobre a
prática cultural do veraneio no século XIX e XX, com ênfase em
sociabilidades e lazeres, imagens, cidades e urbanismo. É autora do
livro História do veraneio no Rio Grande do Sul. Em 2010, sua
pesquisa sobre os banhos de mar terapêuticos no Rio Grande do
Sul recebeu o prêmio Rubens Maciel de História da Medicina,
oferecido pela AMRIGS. E-mail: mergulhandonolitoral@gmail.com
Lucio Fernandes Pedroso – Mestre e Doutorando em História
Cultural pela UFRGS. Atuou como docente no Curso Preparatório
Exitus e no Município de Nova Santa Rita. Atuou no Arquivo
Histórico de Porto Alegre e como professor on-line concursado no
programa de educação à distância do Programa de Pós-Graduação
da UNICAMP. Também atuou como pesquisador para o livro
Trajetórias do Cinema Moderno e Outros Textos, de Enéas de
Souza, e no documentário Filme Sobre Um Bom Fim. Deve lançar
em 2018 um livro baseado em sua dissertação de mestrado
financiado pelo FUMPROARTE. Atualmente, pesquisa as relações
entre as práticas sociais do espaço urbano e o medo da violência. Email: lucio.pedroso@gmail.com
Maitê Peixoto – Mestre em História Política pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Doutora em História
Social da Arte pela mesma Universidade. Autora da tese:
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