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Resumo: O projeto intitulado “Levantamento histórico do patrimônio cultural da cidade do
Rio Grande: fonte para o desenvolvimento da educação patrimonial no local”, ainda em
execução, tem por objetivo pesquisar e sistematizar informações referentes a diversos
prédios de relevância patrimonial local (em termos históricos e artísticos da cidade do Rio
Grande). O projeto, que teve início em abril de 2009, vem catalogando tais dados no intuito
de reuni-los em uma pesquisa abrangente e ao mesmo tempo unificadora, acerca dos
diversos prédios relacionados à memória da comunidade rio-grandina. Uma vez o projeto
concluído, as contribuições para a cidade do Rio Grande podem ser verificadas não só na
preservação da memória local como, também, na utilização de tais informações reunidas
para a “exploração” do turismo histórico na cidade como, por exemplo, na construção de
roteiros turísticos urbanos que possibilitem uma “viagem” pelo passado da cidade mais
antiga do Estado do Rio Grande do Sul.
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A valorização do patrimônio cultural de uma cidade constitui-se num fator

fundamental para a preservação da memória coletiva da sociedade. As edificações, as

praças, os monumentos, as ruas, entre outros, configuram-se em registros fundamentais da

evolução histórica de uma sociedade e a sua conservação adquire significativa importância

para que a comunidade possa reconhecer alguns dos elementos constitutivos de seu
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passado. Nesta direção, a realização desta Pesquisa, está possibilitando a interpretação dos

bens culturais da cidade do Rio Grande, tornando-se um instrumento importante de

promoção e valorização de aspectos relacionados à cidadania, os quais despertam na

população o sentimento de pertencimento e, por consequência, a necessidade de

preservação do patrimônio cultural local, afinal, “mais que um testemunho do passado, o

patrimônio é um retrato do presente, um registro das possibilidades políticas dos diversos

grupos sociais, expressas na apropriação de parte da herança cultural”. (RODRIGUES:

1996, P. 195)

Dentro desse contexto, o projeto “Levantamento histórico do patrimônio cultural da

cidade do Rio Grande: fonte para o desenvolvimento da educação patrimonial no local”,

desde abril de 2009, vem buscando reunir informações referentes ao histórico de diversas

construções da cidade do Rio Grande. Desse modo, estão sendo pesquisados desde prédios

mais conhecidos até edificações sequer tombadas como patrimônio histórico e artístico rio-

grandino. Para tanto, utiliza-se de pesquisas às bibliotecas locais, principalmente, a Rio-

Grandense; a leitura de livros, a sistematização de suas informações e a pesquisa oral. Além

dessas práticas, também ocorre a visitação das edificações em si como, por exemplo, o

prédio atualmente utilizado pelo Centro Municipal de Cultura, que disponibiliza de aulas

públicas sobre pontos turísticos na cidade, inclusive, em alguns “casarões” históricos.

O caráter de originalidade desta pesquisa encontra-se no foco exclusivo em tais

construções, algumas já preservadas outras sequer tombadas e, também, pela reunião – em

um só trabalho – do histórico de tais prédios, haja vista que, normalmente, quando

estudados, o são de forma particular, isolados, e não agregados uns ao outros, num

conjunto. Essa desagregação é verificada quando na análise das fontes percebe-se trabalhos

que tratam de um prédio em específico ou de um número restrito de prédios, não abarcando

de forma expandida as diversas edificações de caráter histórico na cidade do Rio Grande.

Assim sendo, torna-se de fundamental importância a execução de Pesquisas que

coloquem em evidência os diversos aspectos da sociedade local e até mesmo regional, os

quais, paulatinamente, estão sendo esquecidos em virtude dos avanços tecnológicos da

atualidade e das mudanças organizacionais socioculturais advindas do processo da

globalização econômica. Além desses fatores, com o desenvolvimento de tais práticas

oportuniza-se a reflexão sobre a cultura e a própria história de uma cidade.



Tal perspectiva é decorrente também da significativa ampliação daquilo

que é considerado objeto de interesse para a preservação, que passou

do monumento isolado para grandes conjuntos arquitetônicos,

abrangendo bens cada vez mais variados de um passado não muito

distante. Assim, as questões relativas à preservação evidenciam a

necessidade de se estudar e analisar a sua produção dentro do contexto

histórico para se perceber as bases conceituais e as razões culturais que

motivam a preservação dos bens culturais. De acordo com Horta,

O patrimônio se manifesta, assim, como um conjunto
de bens e valores, tangíveis e intangíveis, expressos
em palavras, imagens, objetos, monumentos e sítios,
ritos e celebrações, hábitos e atitudes, cuja
manifestação é percebida por uma coletividade como
“marca” que a identifica, que adquire um sentido
“comum” e compartilhado por toda a “comunidade”.
(Horta: 2000, 29)

Seguindo esta orientação, os pesquisadores envolvidos no projeto vem procurando e

unificando dados acerca do patrimônio histórico da cidade; por isso, logo que são

encontradas fontes acerca das edificações, estas são formalizadas e padronizadas numa

espécie de formulário, o qual busca extrair de todos os prédios informações básicas como

ano de construção, o porquê da construção, histórico de utilização, se é tombado como

patrimônio ou não, entre outras.

A título de conclusão, após a devida explicação acerca da metodologia e dos

motivos para a realização dessa pesquisa, torna-se importante ressaltar os resultados obtidos

até o momento. Desse modo, aponta-se que o histórico de prédios como a Antiga

Alfândega, o Antigo Quartel General, o Sobrado dos Azulejos, a Catedral de São Pedro, a

Igreja Santuário Nossa Senhora da Conceição, a Biblioteca Rio-Grandense, entre outros, já

possuem seus formulários prontos reunindo suas principais informações acerca de suas

histórias.
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